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انتقاد بخش خصوصی از عملکرد بخش دولتی

تولیدکنندهها مجرمانه قضاوت نشوند

 ۲۰۱۹را دریابید

6

 -۱ســال  ۲۰۱۸را نقطه عطفی در توسعه
صنعت گردشــگری استان می دانند .در واقع
این سال به واسطه میزبانی استان از دو رویداد
بین المللی همدان پایتخت گردشگری آسیا
و میزبانی نشســت جهانی اعضای وابسته به
ســازمان جهانی گردشگری آغازی بر نتیجه
بخشی و محصول دهی اقداماتی بود.
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"عمو قناد" دبیر جشنواره بینالمللی
تئاتر کودک و نوجوان شد

یادداشت

لزوم حفظ جایگاه خانواده
« فيضا ...مظفرپور

بدون اینکه بخواهیم در خصوص حادثه قتل همسر دوم محمدعلی نجفی نگاهی
سیاسی داشته باشیم باید جنبههای اخالقی و انسانی اینگونه اتفاقات را بررسی نموده
و آسیبشناسی کنیم .ازدواج به عنوان مقدسترین پیمان در دین مبین اسالم شناخته
شــده است و طالق منفورترین کار حاللی اســت که در دین اسالم وجود دارد .و
در مواردی گریزی از آن نیســت .و به عنوان آخریــن راهکار در برخی اختالفات
خانوادگی (زوجین) پیشبینی شده است.
خانواده به عنوان اساســیترین نهاد اجتماعی از ازدواج دو نفر آغاز می شود .و این
پیمان مقدس در اســالم و سایر ادیان آســمانی حافظ نسل بشر و استحکام و قوام
روابط اجتماعی است.
خانواده با فرزندانی که در آن متولد می شود کارکرد و وظایف گستردهتر و جدیدتری
پیدا میکند .حفظ حقوق افراد خانواده از مهمترین مســائلی است که دین مقدس
اســالمی بدان پرداخته اســت .از روابط عاطفی والدین با فرزندان گرفته تا تعلیم و
تربیــت و ازدواج فرزندان را در درون این اجتماع کوچک به وجود آورده از جمله
موضوع ارث و...
امام ســجاد (ع) در مجموعهای از وظایف حقوقی خانواده که به رساله حقوق امام
ســجاد(ع) معروف اســت .وظایف خانواده در قبال هم به ویژه در قبال فرزندان را
به خوبی بیان کرده اســت.در آیات و احادیث مطالب فراوانی در خصوص وظایف
اعضای خانواده نســبت به هــم وجود دارد .که احترام به آنهــا میتواند در قوام و
استحکام خانواده تأثیر بسزایی داشته باشد.
امروزه در غرب تالش میشود که بنیان خانواده به طور کلی از بین رفته و روابط دو
جنس مخالف خارج از ضوابط قانونی و بدون ایجاد هیچگونه تعهدی نسبت به هم
و یا نسبت به فرزندان احتمالی صورت پذیرد .و برای فرار از مسئولیت افراد در قبال
فرزندان قانون آزادی سقط جنین در برخی کشورها تصویب میشود.
با کمال تأســف در دهههای اخیر در برخی کشــورهای اسالمی از جمله کشور
خودمــان برخی عادت و رفتارهای غربی در زمینه خانــواده اتفاق افتاده که در
مغایرت کامل با احکام و دســتورات دین اسالم و قوانین مصوب کشور است.
گســترش پدیده شوم طالق و گســترش زندگیهای مجردی و یا در مواردی
پدیدههایی نظیر ازدواجهای ســفید ،از جمله این موارد است در این بین پدیده
طالقهای توافقی نیز روز به روز در حال گســترش است .که همه این موارد به
علت دوری از احکام اسالمی صورت میگیرد و شاید بدترین نوع این آسیبها
بتوان موضوع قتلهای خانوادگی نام برد.
توصیه اسالم به اهمیت تشکیل خانواده و به تبع آن حفظ و حراست از جایگاه مهم
خانواده برای سعادت و سالمت خانواده در تمامی شئون است.
در اسالم موضوعاتی نظیر چند همسری برای مردان و یا ازدواج موقت با شرایط و
آدابی که بتواند حقوق افراد را تأمین کند .تحت شرایطی مجاز شمرده شده ولی اصل
در اســالم ازدواج دائم آنهم انتخاب یک همسر است زیرا که با توجه به آیات قرآن
متوجه میشویم رعایت عدالت در بین همسران از عهده مردان خارج است و چون
شرط عدالت تحقق نمییابد به تک همسری توصیه میکند.
و معموالً مردانی که چند همســری را در پیش میگیرند .دچار مشکالتی اجتماعی
و اختالف خانوادگی میشــوند و در نهایت ممکن اســت کارها به طالق یکی از
همسران منجر شود .که آسیبهای فراوانی برای جامعه در پی خواهد داشت که یکی
از این مشــکالت وجود فرزندان طالق هست .که در مورد فوقاالشاره نیز موضوع
فرزند طالق صدق داشته است و فرزند پسر  ۱3ساله همسر دوم محمدعلی نجفی را
میتوان قربانی اصلی اختالف خانوادگی دانست و قس علیهذا.
به همین دلیل حفظ کیان خانواده برای همگان به ویژه افراد مسئول و تأثیرگذار در
جامعه که معموالً نقش الگویی دارند از اهمیت ویژهای برخوردار است که گفتهاند.
الناس علی دین ملوکهم
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شکست
« معامله قرن»
تثبیت آرمان
فلسطین

مجید قناد کارگردان ،بازیگر و مجری کودک و نوجوان که با نام هنری "عمو قناد" شناخته می شود با
حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان
همدان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،در حکم شهرام کرمی برای مجید قناد به عنوان دبیر
بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان آمده است:
جشــنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با ســابقه موثر و استقبال پرشور مخاطبان از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
این جشنواره با حضور و مشارکت هنرمندان این رشته و دنیای جادویی و خیالانگیز و احساس زالل و
عاطفه ،چراغ روشن و امیدبخش آینده هنر این سرزمین خواهد بود .برای نیل به آینده روشن ،جشنواره
بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان فرصتی اســت تا به مدد حضور و ســرمایه پراشــتیاق این هنر یعنی
تماشــاگران و توجه به قوه خالق و آفرینشــگری و نبوغ هنرمندان بتوان صحنه فراخ بازی و اندیشه را
گسترش داد.
بچههای مهر این سرزمین امانت الهی هستند که باید با آغوش باز تجسم امید و روزهای پرشوق زندگی
را بر صحنه زنده زندگی شــاهد باشــند .روزهای نشــاط و پویایی و باور روشن که دنیای هنر و جهان
نمایش این امکان را ایجاد میکند.
نظر به تجربه و تخصص و تعلق خاطر جنابعالی به هنر کودک و نوجوان و با توجه به موافقت مدیرکل
محترم فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان به موجب این حکم به عنوان «دبیر بیست و ششمین
جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان» منصوب میشوید.
مجید قناد بازیگر ،کارگردان ،مدرس دانشگاه و مجری برنامههای کودک و نوجوان دانش آموخته دانشگاه
هنرهای زیبا است که نزدیک دو دهه در برنامههای مختلف کودک و نوجوان حضور فعال داشته است.
برنامه مشهور «فتیله» که هشت سال به شکل مستمر ویژه کودکان و نوجوانان پخش میشد و بعدها برنامه
«جمعه به جمعه ،خونه به خونه» از مشهورترین برنامههای این گروه سنی است که عمو قناد را به چهرهای
شناخته شده به خصوص برای بچهها تبدیل کرد.
از دیگــر فعالیتهای ایــن هنرمند میتوان به آثاری چون «از مدرســه تا مدرســه» و «نمایش هفته» و
فیلمهای «شــهر در دست بچهها»« ،همه دختران من»« ،بالهای تاریک» و ...اشاره کرد.در چند سال اخیر
قناد در کســوت کارشناس و داور در بســیاری از رویدادهای هنری حضور داشته و در چندین دوره با
جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همکاری داشته است .همچنین این هنرمند به عنوان مدرس با
دانشگاههای هنر و آموزشگاههای هنری همکاری دارد.
بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یک رویداد شناخته شده با همکاری
و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان و اداره کل هنرهای نمایشی در شهر تاریخی همدان
برگزار می شود.

شکست « معامله قرن»
تثبیت آرمان فلسطین
راهپیمایی روز قدس امسال و حضور میلیونی
ملت های مسلمان در این راهپیمایی شکست پیش
از موعد طرح موسوم به معامله قرن را نشان خواهد
داد .طرحی که رژیم صهیونیستی و حامیانش امید
زیادی به آن بسته اند.
مراسم راهپیمایی روز قدس در حالی برگزار شد که
سرزمین های اشغالی با توطئه های جدیدی از سوی
آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو است .طرح معامله
قرن که مدت هاست رئیس جمهور آمریکا برای حل
بحران میان فلسطین و رژیم صهیونیستی از آن سخن
می گوید طرحی بــرای دادن امتیازهای اقتصادی به
فلسطینیان اســت تا آنها را مجبور کند که از حقوق
اساسی خود صرف نظر کنند.
مراســم راهپیمایی روز جهانی قدس سال ۱39۸
صبح دیروز مصادف با آخرین جمعه رمضان ۱44۰
در همدان و شهرستان های استان برگزار شد.
شــعار محوری روز جهانی قدس امســال «روز
جهانی قدس ،شکســت معامله قرن ،تثبیت آرمان
فلســطین» اعالم شد .در مراســم راهپیمایی روز
قدس همدان که هم زمان با سراسر کشور برگزار
شــد ،شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا
در میان راهپیمایی کنندگان طنین انداز شد.

حضور مردم و مسئوالن روزهدار
همانند هر سال گسترده بود

همه آمدهاند از پیر و جوان تا کودک و افراد معلول
و ناتوانی که معلولیت آنها مانعی برای حضورشان
نشده و حتی تیغ تیز آفتاب و هوای گرم نتوانست
حریــف حضور ایــن مــردم روزهدار عزتمند در
حماسه ملی و افتخار آفرین شود.
با آغاز راهپیمایی  ،فریاد اهلل اکبر ،مرگ بر آمریکا و
مرگ بر اسرائیل طنین انداز شده و مردم نیز با سر
دادن شــعار یا حجه ابن الحسن ،ریشه کفار بکن،

انزجار خود را از دشمنان اسالم اعالم کردند.
نماینــده ولیفقیــه و امام جمعه همــدان تجزیه
کشورهای اسالمی را الیه پنهان معامله قرن دانست.
حجت االسالم حبیبا ...شــعبانی روز گذشته در
نماز عبادی سیاســی روز جمعه و همزمان با روز
جهانی قدس با اشــاره به موارد موجود در معامله
قــرن در رابطه با فلســطین مظلوم و کشــورهای
اســالمی ،گفت :این معامله مطرح شــده از سوی
رئیسجمهور آمریکا عمال به معنای نادیده گرفتن
آرمانهــا ،ماهیت و خیانت به فلســطین بوده که
متأســفانه ازسوی چندین کشور نیز مورد حمایت
قرار گرفته است.
وی عدم اجازه تشکیل ارتش و تحـویل اسلحههای
فلســطینیان به کشور مصر ،عدم بازگشت آوارگان
فلسطینی و به رسمیت شناختن اسرائیل را از جمله
موارد معامله قرن برشمرد و افزود :تشکیل فلسطین
جدیــد در کرانــه باختری و نوار غزه و ســاخت
شهرکهایی مخصوص یهیودیان نیز از دیگر موارد
مشهود در معامله قرن است.
وی با تأکید بــر الزام بازخوانی صحیفه امام راحل
توســط مســئولین ،بیان کرد :اندیشــههای امام،
اندیشــههای اسالمی و نورانی است که درصورت
تحقق آنها شــاهد ســاخت کشــوری عاری از
مشکالت خواهیم بود.
امام جمعه همدان مبارزه با اســتکبار را از آرمانهای
حضرت امام خمینی(ره) ،دانست و مطرح کرد :مردم
ایران و کشورهای آزاده جهان خالق عظمتی در روز
قدس هســتند که مظلومیت فلسطین و مخالفت با
معامله قرن را به جهانیان ثابت میکنند.
شعبانی با بیان اینکه آمریکا درحال حاضر به منظور
تحقق معامله قرن مشغول فعالیتهای اقتصادی در
فلسطین است ،تاکید کرد :تجزیه کشورهای اسالمی
ازجملــه عراق در الیه زیرین ایــن معامله قرار دارد
که باید باهوشــیاری ملت مسلمان از آن جلوگیری
میشود .نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت
نیز برجام را وســیلهای برای نابودی پایههای نظام
جمهوری اسالمی ایران توسط استکبار دانست.

نمایشگاه قرآن کریم

حمیدرضا حاجیبابایی در سخنرانی راهپیمایی روز
جهانی قدس بــا با بیان اینکه آمریکا درغالب برجام
قصد فروپاشــی ایران را دارد ،گفت :در برجام اول
آمریکا انرژی هستهای را از ما گرفت؛  ۵خرداد سال
 ،9۵آمریکا همان فرمولی را برای ایران پیشبینی و به
مرحله اجرا گذاشت که سالهای گذشته برای نابودی
شوروی عملیاتی کرد .وی با اشاره به مصاحبه رئیس
جمهور پیشــین آمریکا در رابطه با امضای برجام،
بیــان کرد :اوباما در طی ایــن مصاحبه صراحتا به
نابودی ایران برای تســلط در دنیا اذعان کرد؛ پس
از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ،از برجام
کنارهگیری کرده و اروپا را برای گمراه کردن ایران
پیش قدم کرد.

قطعنامه راهپیمایی سراسری
روز جهانی قدس

شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی قدس تنها راه
حل مساله فلسطین را تداوم انتفاضه و مقاومت در برابر
جبهه کفر جهانی و نفی مطلق هرنوع سازش و تسلیم
تا محو غده ســرطانی اسرائیل دانسته و بر بازگشت
آوارگان فلسطینی از اقصی نقاط دنیا و برگزاری همه
پرسی فراگیر برای تضمین آینده این کشور با تحقق
راهبرد فلسطین برای همه مردم فلسطین تاکید کردند.
شــرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی روز قدس
در آخریــن جمعه ماه مبارک رمضان ،طی قطعنامه
ای مراتب نفرت و انزجار قلبی خود را از سکوت
خفت بار مجامع جهانی مدعی دروغین حقوق بشر
در برابر نســل کشــی و جنایات ضد بشری رژیم
صهیونیستی ابراز کردند.
در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است :حمایت
همــه جانبه خود از جبهه مقاومــت و مقابله جدی
با نقشــه های شــوم رییس جمهور احمق و هیات
حاکمه آمریکا علیه کشــورهای اسالمی را اعالم و
توطئه رذیالنه موسوم به «معامله قرن» ،سرسپردگی
سران مرتجع برخی کشورهای عربی در تالش برای
عادی سازی روابط با رژیم جعلی و غاصب قبله اول
مسلمین و نشســت به ظاهر اقتصادی صهیونیستی
-آمریکایی در منامه بحرین را شدیدا ً محکوم می کنیم.

زمــان17 :الی  27رمضان
ســاعت بازدید 17:لغایت 22
مکان :تاالر قرآن

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

@bazarehamedan

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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درگیری مسلحانه محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مالیــر از درگیــری مســلحانه محیطبانــان بــا
شــکارچیان غیــر مجــاز در یکــی از مناطــق حفاظــت شــده مالیــر خبــر داد.
مجیــد شــعبانلو در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد ۸ :روز گذشــته محیطبانــان منطقــه
حفاظــت شــده لشــگردر مالیــر بــا شــنیدن صــدای شــلیک گلولــه بــرای بررســی
موضــوع بــه منطقــه اعــزام شــدند.
وی ادامــه داد :محیــط بانــان پــس از حضــور در منطقــه بــا دو شــکارچی غیرمجــاز
روبــه رو و درگیــری مســلحانه در ارتفاعــات بیــن آنهــا و شــکارچیان آغــاز شــد.

شــعبانلو در گفتگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن درگیــری کســی آســیب
ندیــده ،عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه ســاعات پایانــی عصــر و تاریــک شــدن هــوا
تشــخیص تعــداد محیــط بانــان ســخت و غیرقابــل تشــخیص بــود بــه همیــن علــت
مــی تــوان تعــداد آن هــا را تــا  4نفــر هــم اعــالم کــرد.
وی تصریــح کــرد :پــس از آغــاز درگیــری مســلحانه ،شــکارچیان از منطقــه فــرار کــرده
و موفــق بــه شــکار حیوانــات ارزشــمند آن منطقــه نشــدند و محیــط بانــان پــس از
بررســی اعــالم کردنــد کــه هیــچ شــکاری توســط شــکارچیان انجــام نشــده اســت.
شعبانلوخاطرنشــان کــرد :منطقــه حفاظــت شــده لشــگردر مالیــر دارای گونههــای
جانــوری بــا ارزشــی چــون کل و بــز ،عقــاب طالیــی ،روبــاه ،گــرگ ،گــراز ،قــوچ و

میــش و الشــخور اســت کــه حفاظــت از آنهــا نیازمنــد هوشــیار بــودن محیــط بانــان
منطقــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکارچیان غیــر مجــاز غیــر بومــی بودهانــد و درگیــری
مســلحانه بیــن آنهــا چنــد ســاعت بــه طــول انجامیــد عنوان کــرد :متاســفانه شــکارچیان
از تاریکــی شــب اســتفاده کــرده و بالفاصلــه پــس از بــی نتیجــه مانــدن درگیــری از
منطقــه متــواری شــدند.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مالیــر در پایــان یــادآور شــد :در صــورت
دســتگیری شــکارچیان غیرمجــاز بــرای اعمــال مجــازات و برخــورد قانونــی بــا آنهــا
بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده مــی شــوند.
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معاون دادگستری همدان خبر داد

یادداشت روز

 ۲۰۱۹را دریابید
 -۱سال  ۲۰۱۸را نقطه عطفی در توسعه صنعت گردشگری استان
می دانند .در واقع این ســال به واسطه میزبانی استان از دو رویداد بین
المللی همدان پایتخت گردشگری آسیا و میزبانی نشست جهانی اعضای
وابسته به سازمان جهانی گردشگری آغازی بر نتیجه بخشی و محصول
دهی اقداماتی بود که با اولویت بخشی به گردشگری در توسعه استان
حاصل می شود.
 -۲اکنون می توان منصفانه قضاوت کرد که اســتاندار سابق همدان به
درستی و با شناخت ،اولویت توسعه استان را گردشگری تعیین کرد و
در این مسیر کوشید تا زیرساخت ها را فراهم کند.
توجه به هتل ســازی با ارائه تخفیف و تسهیالت به هتل سازان ،توجه
به ســراب ها ،تالش برای بهســازی راهها ،توجه به توسعه راه آهن،
فرودگاه و بزرگراه ها ،تالش برای جلب ســرمایه گذار در سایت های
گردشگری بخصوص غار علیصدر  ،توجه به زیباسازی شهرها و توسعه
اقدامات فرهنگی در شهرها و استفاده از هر فرصت برای معرفی همدان
به جهانیان ،از جمله اقداماتی بود که نیکبخت انجام داد و نتیجه آن در
همدان  ۲۰۱۸نمود یافت.
 -3با پایان رویداد همدان  ۲۰۱۸هر چند عده ای به انتقاد از آن پرداختند
اما افکار عمومی و بیشتر صاحبنظران رای و نظر به درستی این اقدام و
ضرورت تداوم آن داشتند.
از این رو رویداد  ۲۰۲۰برای همدان پیگیری شــد و مسئوالن کشوری
وعده میزبانی همدان در نشست بین المللی  ۲۰۲۰با موضوع بومگردی
و گردشگری روستایی را به همدان دادند که البته هنوز نهایی نشده است
 -4بسیاری استانها از مدتها قبل برای گردشگری در سال  ۲۰۲۰برنامه
ریزی را آغاز کرده اند که نزدیک ترین آن اســتان همجوار ،کرمانشــاه
است .
کرمانشاه از چند سال قبل کار بر روی پروژه کرمانشاه  ، ۲۰۲۰پایتخت
گردشگری ایران را آغاز کرده و صدها جشنواره را برای معرفی کرمانشاه
پیش بینی کرده است.
 -۵با اینکه استان پروژه نشست بومگردی و گردشگری روستایی ۲۰۲۰
را دنبال می کند اما برای فاصله  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰یعنی سال  ۲۰۱9برنامه
ای منســجم و امیدوارکننده مشاهده نمی شود و این در حالی است که
بارها اســتاندار اعالم کرده استان از تخت پایتختی گردشگری آسیا به
سادگی پایین نخواهد آمد.
در تقریبا  ۶ماهه گذشته از سال  ۲۰۱9برنامه ای که نشان دهد همدان در
این سال برنامه  ۲۰۱۸را در حوزه گردشگری دنبال می کند ،اجرا نشده
است و حتی عنوان و پرچم همدان پایتخت گردشگری آسیا نیز از چهره
همدان زدوده شده است.
 -۶همدان در حوزه گردشــگری هنوز کار بســیاری دارد .بسیاری از
سایت های گردشگری باید با واگذاری به سرمایه گذار تبدیل به سایت
گردشگرپذیر با استانداردهای بین المللی و ملی شوند ،توسعه راه آهن و
راه ها هنوز جای کار دارد ،تکمیل هتل های نیمه تمام مانند هتل ندیمی
و زیباسازی ورودی شهرها نیازمند توجه است و اقدامات بسیار دیگری
همچون موزه سازی و انجام کاوش های جدید در حال پیگیری است.
شاید به همین دلیل است که استاندار با هوشیاری گردشگری را همچنان
به عنوان اولویت توســعه اســتان حفظ کرده و در سند توسعه نیز در
کنار اقدامات مهمی که برای میراث فرهنگی تدوین شده  ،پیگیری ثبت
جهانی تپه هگمتانه یا اثری دیگر ،از سازمان میراث فرهنگی مطالبه شده
است.
 -۷تقریبا ۶ماه از ســال  ۲۰۱9گذشت و انتظاری که برای تداوم برنامه
های  ۲۰۱۸در این ســال بود محقق نشد در حالی که در شرایط امروز
کشور موثرترین کار برای پاسخ به ایران هراسی و همچنین بی اثر کردن
تحریم ها توجه به برنامه های گردشــگری بخصوص برنامه های بین
المللی است.
انتظار است فرصت شــش ماهه دوم سال  ۲۰۱9از دست نرود و برای
 ۲۰۲۰نیز گردشگری همدان برنامه ای قوی تر از کل استان های کشور
به خصوص رقیب سنتی  ،استان کرمانشاه ارائه و پیگیری کند

صندوق قرضالحسنه در مساجد
ایجاد میشود

فرمانده ســپاه ناحیه همدان با بیان اینکه صندوق قرضالحسنه
در مســاجد ایجاد میشود گفت :باید  ۷۰هزار بسیجی پای کار در
همدان تربیت شود.
علی بقایی در گردهمایــی فرماندهان پایگاههای مقاومت محالت
بســیج ناحیه همدان با بیان اینکه گفتمان انقالب اسالمی بین تمام
ملتهای مســتضعف خریدار دارد اظهار کرد :تشــکیل بسیج ۲۰
میلیون توسط امام(ره) در کشورهای اسالمی و مستضعف طرفدار
پیدا کرده و به گفتمان رایج در همه نقاط جهان بدل شده است.
به گزارش فارس ،وی با اشــاره به اینکه امروز سربازان و مشتاقان
امام(ره) از مرز جغرافیایی ایران فراتر رفته اســت افزود :با استمرار
این راه در گام دوم انقالب اســالمی برکات این نهال پرثمر در تمام
نقاط جهان را خواهیم چید.
فرمانده ســپاه ناحیه همدان با بیان اینکه برای ادامه راه امام(ره) باید
بیش از هر موضوعی به خودسازی بپردازیم تصریح کرد :باید برای
تقوا و دیانت خود برنامه داشــته باشــیم در غیر این صورت بسیج
خاســتگاه گمنامان و بزرگان نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه امام
برای بیمه کردن انقالب نهاد بســیج را تأسیس کرد ادامه داد :امروز
پس از  4۰ســال از تأسیس این شــجره طیبه میگذرد و سؤال این
است که اگر بســیج نبود ،چطور باید این راه پرفراز و نشیب را تا
کنون میپیمودیم.
بقایی با بیان اینکه پســوند «انقالب اسالمی» انحصارا ً برای بسیج و
سپاه است خاطرنشان کرد :امروز زیر خیمهای جمع شدیم که امام
راحل آن را برای دفاع از انقالب اسالمی تشکیل داده است.
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ثبت  1600ازدواج زیر 15سال
در همدان
ســال گذشــته یک هزار و  ۵9۶ازدواج
دختران زیر  ۱۵ســال در همدان ثبت شده که
 ۶۰مورد از آنها به طالق منجر شده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری
همــدان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت:
طبق آمارهای ثبت شــده کمترین میزان طالق
مربوط به زوج های زیر  ۱۵سال است.
سعید گلســتانی ادامه داد :این در حالیست که
ســه هزار و  ۸۰۰ازدواج بین زوج های  ۲4تا
 ۲9ســال همدان صورت گرفته که  ۸۰۰مورد
آن به طالق ختم شــده است و مقایسه این ۲
آمار گویای سازگاری بیشتر در بین زوج های
زیر  ۱۵سال است.
معاون دادگســتری همدان دربــاره عوامل
مرسوم شــدن ازدواج زیر  ۱۵ســاله ها در
همدان ،مدعی شد :روســتاییان معتقدند که
پســرها با قرار گرفتن در ســن رشد برای
یافتن کار محل زندگــی خود را ترک کرده
و حضور آنها در محیط شــهری موجب می
شود آنها تمایلی به ازدواج با دختر روستایی
نداشته باشند.
گلستانی اضافه کرد :همچنین مرسوم نیست که
از روستاهای مجاور برای خواستگار به دیگر

روستاها مراجعه کنند بنابراین دخترها از روی
اجبار در سنین کم ازدواج می کنند چرا که اگر
ســن آنها به باالی  ۱۵ســال تجاوز کند دیگر
کسی برای زندگی مشترک آنها را خواستگاری
نمی کند.
وی ادامــه داد :با توجه به اینکه برخی از زوج
های کم ســن و ســال از نظر عقلی رشید و
توانایی اداره زندگی را دارند اما بیشتر آنها این
توان را ندارند موافق این موضوع نیستم.
معاون دادگســتری همدان همچنیــن درباره
اهمیت توجه به تناسب سنی در ازدواج گفت:

از نظر شرعی متناسب نبودن سن زوجه و داماد
اشکالی ندارد و از منظر قانونی اگر دختر حکم
« ُرشــد» را از دادگاه بگیرد ،محضر آنها را عقد
می کند.
گلستانی ادامه داد :در مواردی اگر حکم « ُرشد»
از سوی دادگاه تایید نشود والدین دختر منتظر
قانون نمانده و دخترشان را به عقد درمی آورند
و به صورت شرعی با رضایت پدر عقد کرده
سپس بعد از گذشت چند سال ازدواج را ثبت
می کنند.
دختران  ۱۵ســاله در ســنی نیســتند که یک

زندگی را اداره کنند
وی گفــت :دختــران  ۱۵ســاله در ســنی
نیســتد کــه بتواننــد یــک زندگــی را اداره
کننــد و مشــقت زندگــی و فشــار روحــی
و روانــی دختــر را آزار مــی دهــد؛ بنابرایــن
اگــر در ســن باالتــر بــا درک و فهــم بیشــتر
از زندگــی ،ازدواج صــورت بگیــرد بهتــر
اســت.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری
همدان اظهار داشت :یک دختر  ۱۲و  ۱3ساله
درک و فهم درســتی از زندگی مشترک ندارد
ولی از روی اجباری زندگی مشترک را تحمل
می کند.
گلستانی افزود ۱۲ :سالگی ،سن بازی کودکانه
است نه سن شــوهر و فرزندداری اما رسم و
رســوم های خانوادگی ،این قبیل ازدواج ها را
شایع کرده است و مشکالتی را برای کودکان
رقم می زند.
وی این باور روستاییان را که پسرها با حضور
در محیط شــهری ،دختر روســتایی را برای
زندگی مشــترک انتخاب نمی کنند درســت
ندانست و این مولفه را از جمله عوامل کودک
همسری عنوان کرد.

 300زندانی غیرعمد در بندهای استان هستند
هــم اکنــون  3۰۰زندانــی غیرعمد در
زندانهای استان همدان هستند.
جشــن گلریزان آزادی زندانیــان همدان در
سالن انصار واقع در میدان باباطاهر با استقبال
خوبی همراه بــود .مردم ،معتمدین و مدیران
اســتان با حضور گرم خــود آرامش بخش
دلهای نگران خانوادههــای زندانیان بودند.
این جشن پذیرای مهمان ویژه هم بود.
امیر اســماعیل آذر شاعر مجری و کارشناس
برنامههای ادبی صدا و ســیما با اشعار زیبا و
انسان دوستانه لحضات دل انگیزی در جشن
گلریزان همدان رقم زد .موارد انسان دوستانه
و احساســی هم در جشــن گلریزان شــب
گذشــته ذهن ها را به خود جلب کرد و آن
شــاکیانی بودند که همزمان با اجرای برنامه
دیه خود را بخشــیدند به عنوان نمونه جواد
برومند که با ویلچر در این جشن حضور یافته
بود  ۶۵۰میلیون تومان دیه خود را به دل های
کودکان پدر دربند بخشید .در این شب به یاد
ماندنی اتفاقات خوبی رقم خورد ستاد دیه ،
 ۱۰زندانی را همزمان با این اجرای برنامه از
بند نجات یافتند و به سالن انصارآمدند.
در این جشن مسئوالن نیز با کمک های نقدی
خود در کنار مردم و خانواده های دل نگران
زندانیان بودند.
مدیــران مربوطــه دادگســتری و زندانها

همچنین مدیران ارشــد اســتانی نیز مبالغی
را برای آزادســازی زندانیان غیر عمد هدیه
کردند که در این بیــن توکل حیدری رئیس
دادگستری استان  ۷میلیون تومان ،سید سعید
شاهرخی استاندار همدان  ۱۰میلیون تومان و
پژمان پروین مدیر اداره کل زندانهای استان
 3۰میلیون تومان و شــورای شــهر نیز ۲۵
میلیون تومان بــرای آزادی زندانیان غیرعمد
هدیه کردند.
قائم مقام ستاد دیه کشور نیز ضمن هدیه ۵۰
میلیون تومان بــرای آزادی زندانیان غیرعمد
اســتان همدان گفت :امید اســت با اجرای
بخشــنامه جدید قوه قضائیه و کمک خیران
نیک اندیش بتوان زمینــه آزادی زندانیان را
فراهم کرد.علی مهربان ،شــور و شوق هیأت

امنا و مدیــر کل زندانهای اســتان همدان
زمان آزادی زندانیان غیرعمد که روز گذشته
صورت گرفته بود را مثال زدنی دانست.
رئیس دادگســتری اســتان نیــز قدمهای
برداشته شده برای آزادی زندانیان غیرعمد
را بســیار پربرکت و ارزشــمند برشمرد و
تعــداد زندانیان غیرعمد همدان را  3۷۰نفر
عنوان کرد.
توکل حیدری اظهار داشت :سال گذشته ستاد
دیه اســتان همدان  3۲زندانی با بدهی حدود
 ۲۵۰میلیارد ریال را از زندان آزاد کرد.
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان برگزاری چنین جشنها را ارزشمند
دانست و خدمت به مردم همچنین دستگیری
از افتــادگان را بهترین عمــل پس ازن انجام

واجبات دانست.
حجتاالسالم و المسلمین حبیب ا ...شعبانی
آیات و روایاتی را مطرح کرد که نیاز مردم و
درخواســت کمک از فرد از الطاف مرضیه
الهی است که شامل حال بندگان میشود.
وی افزود :جلوگیری از آسیبهای اجتماعی،
تأمیــن بحث مالی افــراد و از همه مهمتر به
آرامش رسیدن یک خانواده از آثار ارزشمند
جشن گلریزان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز گردهمایی
و دســتگیری همنوعان در حل مشــکالت
اجتماعی را ســازنده دانست وتأکید داشت:
آموزش مسائل روز در سطح شهر بخصوص
در روســتا ها و حاشیه شــهر از ضروریات
اســت که ما در اســتانداری در نظر داریم از
بودجههای اســتانی برای کاهش آسیبهای
اجتماعــی و اجــرای برنامههای آموزشــی
فرهنگی دراستان س هزینه شود.
مصطفی آزاد بخت کمک هــای مردم برای
آزادی زندانیان غیر عمد اســتان همدان را در
طول یک مــاه را  3۵۰میلیون تومان عنوان
کردکه به حســاب دیه واریز شــده و سال
گذشته  3۰۲نفر زندانی در نتیجه کمک های
مردمی آزاد شدند که  ۲4میلیارد تومان بدهی
داشتند و  ۱۲میلیارد تومان نیز شاکیان از حق
خود گذشتند.

مسکن مهر تا پایان سال تعیین تکلیف میشود
برنامهریزی کردهایم که تا پایان ســال
جاری واحدهای مســکن مهر در سراسر
کشور را تکمیل یا تعیین تکلیف کنیم.
قائممقــام وزیر راه و شهرســازی در امور
مســکن مهر به همراه فرمانــدار همدان،
نماینــدگان مــردم همــدان در مجلس و
مدیرکل راه و شهرسازی استان از تعدادی
از پروژههای نیمه تمام مسکن مهر همدان
بازدیــد کــرد و در ادامه ،کارگــروه امور
زیربنایــی و تامین مســکن شهرســتان با
حضور وی در فرمانداری برگزار شد.
به گزارش فارس ،احمد اصغری مهرآبادی
در این نشســت گفت :پرونده پروژههای
مســکن مهر در اســتانهای یــزد ،زنجان
و چهارمحــال و بختیاری بســته شــده و
در اســتانهای قم ،مرکــزی ،کهگیلویه و
بویراحمد ،سیســتان و بلوچستان و بوشهر
نیز تا پایان شهریورماه بسته خواهد شد.
قائممقــام وزیر راه و شهرســازی در امور

مســکن مهر ،با اشــاره به لزوم تکمیل و
تحویل مســاکن مهر همدان تــا دهه فجر
افزود :برنامهریزی کردهایم تا پایان ســال
جاری ،واحدهای مســکن مهر در سراسر
کشور را تکمیل یا تعیین تکلیف کنیم.
وی ابــراز امیدواری کرد ،بــا پیگیریهای
جدی وزیر راه و شهرســازی و همکاری
معاونانش تکلیــف واحدهای باقیمانده از
این طرح به زودی روشن شود.
قائممقام وزیر راه و شهرســازی با اشاره به
اینکه ســاخت بخش زیادی از واحدهای
مسکن مهر تمامشده و تنها انشعابات آنها
باقیمانده اســت ،گفت :بر اساس بخشنامه
وزیر و مصوبه شــورای مسکن ،به منظور
جلوگیــری از تعطیلــی پروژهها و تکمیل
واحدها تعهد کردهایم مابهالتفاوت ناشــی
از افزایــش قیمت برخی از انشــعابات را
بپردازیم.
مهرآبادی یــادآور شــد ۲ :میلیون و ۲۰۰

واحد مســکن مهر در کشــور داریم که از
ایــن تعداد  ۲میلیون واحــد تکمیل و یک
میلیون و  ۸۱۰واحد تحویل متقاضیان شده
و حدود  ۲۰۰هزار واحد در دســت اقدام
داریم.
وی افزود :در اســتان همدان نیز  3۸هزار
واحد مسکن مهر داریم که حدود  34هزار
واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده و
حدود  3هزار واحد نیمهتمام و در دســت
اقدام داریم که باید امســال تعیین تکلیف
شود.
پروژه مسکن مهر یادمان بنا در بلوار یادگار
امام همدان نخســتین طرحی بود که مورد
بازدید قائممقام وزیر راه و شهرســازی در
امور مسکن مهر قرار گرفت.
این پروژه شامل  3۱4واحد مسکونی بوده
کــه تاکنون  ۲۵۲واحــد تکمیل و تحویل
متقاضیان شــده و  ۶۲واحد آن نیمه تمام
است که مقرر شد تا دهه فجر سال جاری

تحویل متقاضیان شود.
مسجد امام علی(ع) مســکن مهر گلستان
پروژه دیگری بود کــه بازدید به عمل آمد
و با عنایت به قول مســاعد به مجریان این
طرح در سال گذشــته مبنی بر کمک ۵۰۰
میلیون ریالی برای تکمیل طرح و اقدامات
انجام شده در این خصوص قائممقام وزیر
راه و شهرسازی در امور مسکن مهر دستور
انعقاد قرارداد بــا پیمانکار جدید به منظور
تکمیل طرح و پرداخــت بدهی این طرح
را از منابع اداره کل راه و شهرسازی استان
صادر کرد.
محوطه پروژههای مســکن مهر ســپهرداد
نیروی هوایی واقع در شهرک شهید بهشتی
همدان دیگــر طرح مــورد بازدید بود که
مقرر شد طی دوماه جدارهسازیهای مورد
نیاز در این طرح انجام و عملیات آسفالت
معابر آن به زودی توسط شهرداری همدان
انجام پذیرد.
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شنیدهها
 -۱گمرک به سیستم نســیه روی آورده است .گویا ترخیص کاال به
شکل نسیه در گمرک صاحب دستورالعمل شده است.
گفتنی اســت این نوع ترخیص تنها برای واحدهای تولیدی معتبر و
در ازای نگهداری بخشی از کاال انجام خواهد شد.گویا این تصمیم با
هدف حمایت از صادرات گرفته شده است.
 -۲بحث واگذاری سیلوی همدان بحث داغ قرارگاه اقتصاد مقاومتی
اســتان بوده است .گفتنی اســت این واگذاری با اعتراض نمایندگان
حاضر در جلسه مواجه شده است .گفتنی است واگذاری سیلو بدون
برگزاری مزایده و در خارج اســتان انجام شــده کــه مورد اعتراض
مسئوالن استان قرار گرفته است
 -3جلسات شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان به مرور
به جلسات دوطرفه استاندار ورئیس اتاق بازرگانی تقلیل می یابد.
گویا قراراســت پــس از انتخابات پر حاشــیه هیآت رئیســه اتاق
همدان،حضورنمایندگان بخش خصوصی درجلســات گوناگون اتاق
به حلقه مریدان وحامیان رئیس اتاق محدودشود.
گفتنی است هدف از تشکیل شــورای گفتگو تعامل بیشتر دولتی ها
وخصوصی هابرای شــتاب درتوسعه استان وکشــور بود که درحال
حاضر فراموش شده است.

خبـر

نرمافزار ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی
در همدان راهاندازی شد
مدیــرکل کتابخانههای
عمومی اســتان همــدان از
طراحــی و عرضه «نرمافزار
اختصاصی تلفن همراه» ویژه
نهمین جشنواره کتابخوانی
رضوی خبر داد.
عاطفــه زارعــی در جمع
خبرنــگاران با بیــان اینکه
جشنواره کتابخوانی رضوی
سالهای گذشته با استقبال
زیادی مواجه شد اظهار کرد :اقبال مردم به این رویداد بزرگ فرهنگی
ـ دینی باعث شــده راههای متنوعی برای شرکت در این جشنواره در
نظر گرفته شود.
وی بیــان کرد :مراجعه حضوری بــه کتابخانههای عمومی و ثبتنام
از طریق ســایت اینترنتی  w w w . r a z a v i . i r a n p l . i rاز شیوههای
معمول شرکت در جشــنواره رضوی بوده که سالهای اخیر اجرایی
شده است.
به گزارش فارس  ،مدیرکل کتابخانههای عمومی همدان تصریح کرد:
در این دوره از جشــنواره کتابخوانی رضوی عالوه بر راههای معمول
گذشــته «نرمافزار اختصاصی تلفن همراه» برای گوشیهای اندروید
طراحی و در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این فرایند در راستای تسهیل و تسریع دسترسی
عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی توســط دبیرخانه نهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی طراحی شده است گفت ۶ :بخش در این نرمافزار
تعبیه شده است.
زارعی خاطرنشــان کرد« :ثبت نام در جشــنواره»« ،ورود و شــرکت
در جشــنواره»« ،منابع جشنواره»« ،راهنمای شــرکت در جشنواره»،
«نشانی نزدیکترین کتابخانه عمومی» و «دریافت فراخوان جشنواره»
بخشهای در نظر گرفته شده در این نرمافزار است.
وی تأکیــد کرد :عالقهمندان با مراجعه به بخــش «ثبتنام» میتوانند
مراحل ثبتنام را با درج اطالعات و مشخصات فردی ،مشخص کردن
کتابخانه و ســازمان مرجع ،نوع ارتباط خود با کتابخانه و انتخاب رمز
عبــور تکمیل کنند و به این ترتیب با ورود به بخش دوم یعنی «ورود
و شــرکت در جشنواره» و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در این
رویداد شرکت کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی همدان با بیان اینکه دسترســی به منابع
جشــنواره توسط نرمافزار امکانپذیر است گفت :بخشی برای معرفی
و چگونگی شــرکت در جشنواره تعبیه شده که به سؤاالت احتمالی
شرکتکنندگان پاسخ میدهد.
وی اظهار کرد :افراد و عالقمندان برای اطالع از نزدیکترین کتابخانه
عمومی به محل ســکونت و یا کار خود میتواننــد از این نرمافزار
بهره ببرند و برای دانلود این نرمافزار نیز به سایت اینترنتی جشنواره
 w w w .r a z a v i . i r a n p l . i rمراجعه کنند.

سیستم یکپارچه نوبتدهی در همدان
راهاندازی میشود

مدیــر داخلی کلینیک امید همدان از راهاندازی سیســتم یکپارچه
نوبتدهی طی  ۲۰روز آینده در همدان خبر داد.
عیــوب عبادی پــور در این خصوص بــا بیان اینکــه تقریب ًا ۵۰
متخصص و فــوق تخصص در این کلینیک فعال هســتند اظهار
کرد :اکثــر متخصصان نظیــر گوارش ،داخلــی ،جراحی مغز و
اعصاب ،جراحــی عمومی و رادیولوژی در ایــن مرکز درمانی
فعالیت دارند.
مدیــر داخلی کلینیک امید همدان با اشــاره به اینکــه هر ماه به طور
میانگین  ۲۱هزار بیمار در کلینیک «امید» پذیرش میشوند گفت۲۵ :
درصد از این تعداد تلفنی وقت گرفتهاند و بقیه نیز مراجعه حضوری
دارند و مشکل چندانی در نوبتدهی نیست.
به گزارش فارس  ،وی با بیان اینکه در هر رشــته قلب ،جراحی ،مغز
و اعصــاب دو متخصص به کار گرفتهایم خاطرنشــان کرد :چند نفر
از متخصصان این کلینیک که تقریب ًا تک تخصص هســتند ،مراجعات
زیادی دارند و از استانهای دیگر بیمار پذیرش میشود.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

شهردار شیرین سو:

رعایت حقوق شهروندی در اجرای آرای تخریب
کمیسیون ماده  ۱۰۰ضروری است

شهردار شیرین سو گفت :قوانین جاری کشور بر اساس منافع مردم نوشته شده است
و انحراف از قانون منافع عمومی مردم را به خطر می اندازد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری شیرین سو سید مصطفی موسوی با اشاره به ساخت
و سازهای غیر مجاز در سطح شهر گفت :مامورین شهرداری پیوسته در حال گشت زنی
هســتند و در صورت مشاهده هرگونه ســاخت و ساز غیر مجاز ،ابتدا نسبت به صدور

برگه اخطار اقدام می کنند و در صورت عدم توجه مالک ،پرونده ایشــان به کمیسیون
ماده  ۱۰۰ارجاع میشود.
وی ماده  ۱۰۰قانون شــهرداری ها را قانون در خدمت مردم توصیف کرد و افزود :در
اجرای آرای ماده  ۱۰۰تعلل نمی کنیم و هرگز منافع شــخصی افراد را با منافع عمومی
مردم و شهر عوض نمیکنیم.
موســوی رعایــت حقــوق شــهروندی در اجــرای آرای تخریــب را بســیار ضــروری
دانســت و گفــت :حفــظ آبــرو و شــان مالکیــن ضــروری اســت و ســعی کردیــم قبــل
از ورود قهــری شــهرداری بــرای اجــرای رای ،مالکیــن را متقاعــد کنیــم تــا خودشــان
اقــدام نماینــد.

وی در ادامــه گفــت :بــرای هرگونــه مداخلــه در ســاختمان توســط مالکیــن نیــاز
اســت در ابتــدا بــرای اخــذ مجــوز بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد و مراحــل قانونــی
اخــذ جــواز را طــی نماینــد
شهردار شیرین سو از مردم خواست در راستای توسعه عادالنه و متوازن شهر و رعایت
عدالت در توســعه شــهری در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و ساخت و ساز غیر
قانونی ،به شهرداری اطالع دهند تا به موقع اقدام پیشگیرانه بعمل آید.
موســوی با تاکید بر رعایت قانون در تمام امور مدیریت شهری گفت :حرکت بر مدار
قانون باید سرلوحه امور شهرداری و شهروندان قرار گیرد و بدون قانونمداری ،رعایت
عدالت غیر ممکن است.
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سومین جشنواره شهر ملی منبت
برگزار می شود

خبر

قاچاقچی موبایل در کبودراهنگ
متوقف شد
کبودراهنگ -خبرنگار همدانپیام :یک دســتگاه وانت آرســیان
حامل انواع گوشــی قاچاق در شهرستان کبودراهنگ توسط مأموران
نیروی انتظامی توقیف شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان کبودراهنــگ با بیان این مطلب
افــزود :مأموران مبــارزه با قاچاق کاال و ارز شهرســتان با اجرای
تور ایست و بازرســی در محور اصلی کبودراهنگ در حین تطبیق
مــدارک هویتی و بــا توجه به اظهارات ضــد و نقیض راننده یک
دســتگاه خودرو وانت آرسیان حامل  ۲دستگاه کولر گازی قاچاق
که از اســتانهای غربی به ســمت مرکز کشــور در حال تردد بود
مظنون و در بررســی دقیق تعداد  3۰دستگاه گوشی با نام تجاری
 s a m s u n gدر مدلهــای  A20 , A10 , A50فاقــد مجــوز
محل بهرهبرداری که به طرز ماهرانهای جاســازی شده بود کشف
و ضبط کردند.
مجید گلی ارزش ریالی محموله گوشی کشف شده را  ۲میلیارد ریال
و ارزش ریالی کولــر گازی را  ۲۰۰میلیون ریال عنوان کرد و افزود:
با اجرای این عملیات مأموران موفق به دســتگیری یک نفر و تشکیل
پرونده و تحویل به مراجع قضایی شــدند و همچنین خودرو وی نیز
توقیف شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با
قاچاق کاال در چارچوب قانون به منظور تحقق شــعار سال و تأمین
امنیت اقتصادی شــهروندان ،با قانون شکنان قاطعانه برخورد خواهد
کرد.

روکش آسفالت  ۱۷کیلومتر از راه های
روستایی رزن
رئیــس راهــداری و حمل و نقل جــادهای رزن گفت :روکش
آســفالت  ۱۷کیلومتر از محورهای روستایی این شهرستان در حال
انجام است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
اســتان همدان ،مرتضی داوودی اظهار داشت :برای این میزان کار
اجرایی مبلغ  ۲۵میلیارد ریال از منابع ملی هزینه شده است.
وی افزود :از مهرماه سال گذشته نیز  ۱۰کیلومتر از محور رزن -دمق
و رزن  -همدان لکه گیری و روکش آســفالت شــدند که مبلغ ۱۵
میلیارد ریال اعتبار صرف آن شده است.
داوودی ادامه داد :همچنین حــدود  3هزار متر مربع لکه گیری در
محورهای روستایی این شهرستان با  4۵۰تن آسفالت در حال انجام
است.
رئیــس اداره راهداری و حمل و نقل جــادهای رزن جمعآوری و
رفع تجاوز از حریم راههای این شهرســتان را از جمله اقدامات در
دستور کار این اداره برشمرد و گفت :از ابتدای سال تاکنون دستور
تخریب  4مورد از ســاخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه راه های
این شهرستان صادر شده است.
داوودی یادآور شــد 3 :مورد دیوارکشــی ،فنس کشی و ساختمان
ســازی غیرمجاز در محدوده حریم راه های این شهرســتان نیز در
این مدت به مراجع قضایی معرفی و دستور توقف آن صادر شد.

معاون سیاســی و اجتماعــی فرماندار با
اشــاره به تالش ها و اقدامــات فراوانی که
در راستای ثبت ملی منبت مالیر انجام شده
است  ،بر ضرورت تداوم اقدامات و فعالیت
ها در راستای ثبت جهانی منبت تأکید کرد.
ســعید کتابی با بیان اینکه شکوفایی صنعت
مبل و منبت به اقتصاد شهرســتان کمک می
کنــد تأکید کرد :فعاالن مبل ومنبت به عنوان
متولیــان کار برنامه های مــدون و اصولی
داشته باشــند همچنین تمام دســتگاه های
اجرایی شهرســتان نیزدر برگزاری جشنواره
مســاعدت های الزم را داشته باشند و پای
کار باشند.
کتابــی افزود :از فعاالن مبــل ومنبت انتظار
داریــم که همدلی  ،وحــدت  ،هماهنگی و
تعامل داشته باشند تا جشنواره ایی با کیفیت
و چشمگیر برگزار کنیم.
وی همچنیــن بیــان کرد :بــا پیگیری های
نمایندگان و رئیس دانشگاه مالیر در وزارت
علوم  ،مجوز پژوهشــکده چوب اخذ شده
اســت که در کنــار پژوهشــکده انگور از
ظرفیتهای علمی مهم شهرستان در راستای
کمک به این دو برند می باشد.
کتابی الزمه جهانی شــدن منبت مالیر را در
اســتفاده از منبت کار دست  ،ورود خانم ها
در منبت ریز  ،فضاسازی و المان های مرتبط
دانست که در دست برسی واقدام است.
معاون امور عمرانی فرماندار نیز با اشــاره به
سال رونق تولید گفت :در شرایط کنونی که
در جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می بریم ،
نباید عقب نشینی کنیم بلکه باید با تمام توان
به جلو حرکت کنیم.
حسین فارســی ادامه داد :بحث سود وزیان
مطرح نیســت بلکه هدف دفــاع از برندی
اســت که بــا زحمات وتالش های شــبانه
روزی حاصل شده اســت  ،حفظ این برند
،هنر می خواهد و نیازمند پای کار بودن تمام
متولیان امر است.
وی با بیان اینکــه انتظار داریم تمام ظرفیت
ها وپتانســیل های مالیر در تیــزر تیلیغاتی
گنجانده شــود گفت :خاکریز اول مربوط به

صنعت مبل ومنبت اســت که همه دست به
دست هم دهند و برنامه دقیق و مدون داشته
باشند ،خاکریز دوم میراث فرهنگی  ،صنابع
دستی و گردشگری است که باید ظرف یک
هفته آینده کارگروه های مرتبط را تشــکیل
دهد و مطلب ســوم بحث مالــی که نیازمند
مســاعدت دستگاه هایی اســت که در تیزر
دیده می شوند.
شــهردار مالیر نیز با اشــاره بــه اینکه تیزر
تبلیغاتی سبب ایجاد اعتبار وعرق محلی شده
اســت تأکید کرد :با توجه به صنایع دســتی
و محصــوالت فراوان مالیر این جشــنواره
می تواند به عنوان محور توســعه شهرستان
قراربگیرد و می تواند به جذب سرمایه گذار
کمک کند.
حســین بابایی از برگزاری جشنواره در پارک
مینــی ورد خبرداد و گفــت :از ظرفیت جاده
سالمت و پارک مینی ورد می توان در برپایی
غرفه هایــی جهت فروش صنایع دســتی و
محصوالت وسوغات مالیر بهره ببریم.
وی همچنین بر مشتری مداری و رضایتمندی
توریست ها تأکید کرد تا دیدگاهی مثبتی در

صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفی خود را به غير واگذار و یا اجاره نداده  ،واحد صنفی فعال و مکان
آن تغيير نيافته باشد.
 -9وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز ثبت نام:

-1سه قطعه عکس  3×4جدید
-2یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن
-3یک سری تصویر از کليه صفحات شناسنامه همراه اصل آن
-4یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
-5یک برگ تصویر مدرك تحصيلی (دیپلم به باال) به همراه اصل آن
-6یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هيأت مدیره می باشند.

برادر ارجمند جنـاب آقــاي

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا
عدد  5را به شماره  09035157351ارسال نمایید.
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دستگاه ها موضوع صرفه جویی را به مردم گوشزد می کنند ولی خود
از اجــرای آن ناتوانند .که یکی از مهمترین مــوارد که روزانه نیز در
ادارات مشاهده می شود  ،اصراف منابع انرژی مانند آب ،برق،و گاز
اســت که مصرف این منابع در ادارات کاهش نیافته که بماند افزایش
نیز دارد.

احدی دارنده دفتر چه تأمين اجتماعی

تبریک و تهنیت

@bazarehamedan

ایميل
پيامک
تلفن و پيامگير

m a r d o m i@ h a m e d a n p a y a m .c o m
10006066
081 - 38279040

دفترچههای درمانی هیچ تأثیری در کاهش ویزیت پزشــکان ندارد که
در اینجا ســوالی از مسئولین داریم وزارت بهداشت با چه هدفی این
دفترچهها را صادر کرده در حالی که هیچ تأثیری در پرداخت ویزیت
و کمک به معیشت مردم ندارد.

نقی کاکاوند -رئیس هیأت اجرایی انتخابات

اگر به دنبال آگهی های استخدامی میباشید
لطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

الووو پیام

تماس تلفنی

بر اساس ماده  6آیيننامه اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی ،در نظر است انتخابات هيأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و خرازی شهرستان نهاوند برگزار گردد .لذا از
واجدین شرایط عضویت در هيأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل میآید از روز شنبه مورخ  98/3/11لغایت روز شنبه مورخه  98/3/25به مدت
 10روز کاری (بدون احتساب ایام تعطيل) با مراجعه به سامانه ( iranianasnaf.irقسمت ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه) نسبت به ثبتنام و اخذ کد رهگيری
اقدام سپس شخصا با در دست داشتن مدارك ذیل و کد رهگيری اخذ شده به هيأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در ميدان امام اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند
مراجعه و ثبت نام نمایند.

کارت پرسنلی زهرا سلطانی فرد فرزند مجيد به شماره
ملی 3860070452وشماره پرسنلی 79053894سازمان
آموزش وپرورش فامنين مفقود گردیده واز درجه اعتبار
ساقط میباشد.

m . co

h a m e d a n p a ya

@ m a d e st a n

تولید کننده های خانگی هم «رابطه ای» حمایت می شوند
اگر تولید کننده ای در ادارات ،آشنا یا اقوام داشته باشد تولیدش جزئی
هم که تلقی شود وام به آن تعلق می گیرد تشویق می شود و حمایت
های دیگر ولی اگر فردی مثل من که حمایت کننده ای نداشته باشد
نه تسهیالت تعلق می گیرد و نه هنرش جایی حمایت می شود.
بانوی خانه دار فعال در هنر خانگی عروســک ســازی و بافتنی که
چندین بار برای گرفتن تســهیالت با هدف توسعه هنر خود به اداره
فنی حرفه ای مراجعه کرده است.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی
اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی و خرازی

)1تابعيت جمهوری اسالمی ایران
)2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
)3عدم ممنوعيت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
 )4نداشتن سوء پيشينه کيفری موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هيأت
اجرایی صادر میشود).
 )5عدم اشتهار به فساد
 )6داشتن حداقل مدرك تحصيلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هيأت مدیره اتحادیه (مدرك تحصيلی
و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).
 )7حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
 -8داشتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده

مادستـان

ارباب رجوعی که در طول هفته به ادارات مراجعه می کند

اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان نهاوند

شرایط داوطلبين
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فرشاد نوید

انتخاب شایسته جنابعالی را بهعنوان

ریاست هيأت مدیره کانون
انجمنهای صنفی کارفرمائی
استان همدان

م و توفيق روزافزون
نمائيم
يم
تبریک عرض مینمائي
نمائي
د را از خداوند
ید
گذاشتهااید
در مسيري که قدم گذاشته
خواستاریم.
متعال خواستار م.
یم.

شرکت ستایش روهام فراز

فعــاالن مبــل ومنبت
بــه عنــوان متولیــان
کار برنامههــای مدون
و اصولــی داشــته
باشــند همچنین تمام
دســتگاههای اجرایی
شهرســتان نیــزدر
برگــزاری جشــنواره
مســاعدت های الزم را
داشته باشند و پای کار
باشند
اذهان ایجاد وحفظ شود.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مالیر از پخش
 9هزار ثانیه تیزر تبلیغاتی شهر جهانی انگور
و پایتخــت منبت ایــران در آینده نزدیک از

رسانه ملی خبر داد.
یدا ...کریمی با بیان اینکه زحمات و پیگیری
های شــبانه روزی در اخذ مجــوز از صدا
وســیما برای تیزر تبلیغاتی تلویزیونی انجام
شــده اســت گفت :مجوز  4هزار ثانیه تیزر
تبلیغاتی برای ســومین جشــنواره شهر ملی
منبت در شــهریور ماه  3 ،هــزار ثانیه تیزر
تبلیغاتی برای ایام مبارک دهه فجر و  3هزار
ثانیه تیزر تبلیغاتی برای ایام نوروز اخذ شده
است.
وی ادامــه داد :پخش این تیــزر در معرفی
شــهر و جاذبه های گردشگری و تاریخی و
توریستی همچنین ظرفیت و پتانسیل هایش
بسیار اثرگذار است.
کریمی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکل
تأمیــن مواد اولیه صنعت مبل و منبت گفت:
این صنعت در وضعیت اقتصادی خوبی قرار
ندارد و جشــنواره هم با توجه به شــرایط
نابسامان اقتصادی تأثیر چندانی در این زمینه
ایجاد نمی کند اما تمام هم وغم وتالش ما بر
این است همچون سنوات قبل جشنواره مبل
و منبت را باشکوه برگزار کنیم.

آغاز مبارزه با آفت «کرم خراط»
در باغهای شهرستان بهار

مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان بهــار از اجــرای طــرح مبــارزه
بــا آفــت «کــرم خــراط» در بیــش از  3۰هکتــار از اراضــی و باغهــای
زیرکشــت گــردو در ایــن شهرســتان خبــرداد.
هوشــنگ کرمــی در گفتگــو بــا مهــر از اجــرای طــرح مبــارزه بــا آفــت
«کــرم خــراط» در بیــش از  3۰هکتــار از اراضــی و باغهــای زیرکشــت
گــردوی شهرســتان بهــار خبــرداد و گفــت :در ایــن راســتا  4۸۶۰عــدد
فرمــون اخــالل در جفــت یابــی کــرم خــراط ۱۶۲ ،عــدد فرمــون
جنســی کــرم خــراط ۷۰ ،عــدد فرمــون جنســی پروانــه زنبــور ماننــد،
 ۲3۲عــدد تلــه دلتــا و  ۲3۲عــدد چســب تلــه در بیــن کشــاورزان
توزیــع شــده اســت.
کرمــی افــزود :مبــارزه بیولوژیــک بــا ایــن آفــت و پیشــگیری و
جلوگیــری از تکثیــر و تولیــد مثــل آفــت کــرم خــراط در دســتور کار
جهــاد کشــاورزی قــرار دارد.
مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان بهــار گفــت :تلــه هــای فرمونــی
بــرای شــکار انبــوه بــر روی درختــان گــردو نصــب شــده و آثــار
پیشــگیرانه و موثــر آن تــا اواخــر فصــل تابســتان باقــی خواهــد
مانــد.
کرمــی عنــوان کــرد :آبیــاری مناســب و بــه موقــع ،تغذیــه اصولــی و
بهــره گیــری از شــیوه هــای مبــارزه بیولوژیــک از راه هــای موثــر در از
بیــن بــردن ایــن آفــت در درختــان گــردو اســت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند

تاریخ انتشار98/3/11 :

بنا به تصميم هيأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگيان نهاوند ،جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول در تاریخ  98/4/10روز دوشنبه راس ساعت  4بعداز ظهر در
محل مسجد محمدیه با کدپستی  6591719495آغاز و در ساعت 6بعداز ظهر خاتمه می یابد از کليه اعضا صاحبان سهام دعوت میشود راس ساعت و روز مقرر در جلسه
مجمع عمومی عادی نوبت اول حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده  19آیين نامه تشکيل مجامع عمومی مصوب وزارت تعاون کتبا یک روز قبل از تشکيل مجمع
به هيأت مدیره تعاونی معرفی نمایند.

دستور کار جلسه:

 -1استماع گزارش کتبی هيأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 97
 -2طرح و تصویب صورتها ی مالی سال 97
 -3طرح و تصویب بودجه پيشنهادی و تعيين خط مشی شرکت تعاونی در سال 1398
 -4گزارش تغييرات سرمایه و تعداد اعضا
 -5طرح و تصویب اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی
 -6انتخابات هيأت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
 -7انتخاب هيأت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
سهامدارانی که تمایل به عضویت در سمت های هيأت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی را دارند ،می توانند حداکثر تا  98/3/20با در دست داشتن کپی حکم کارگزینی ،دفترچه
عضویت و کارت ملی ،شناسنامه و یک قطعه عکس  3*4جهت اقدامات بعدی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

آیت فراشی -رئیس هیت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند

آگهي اموال منقول قابل فروش مدیریت شعب بانک صادرات استان
همدان در مزایده ( 98/2نوبت دوم)

بانک صادرات ایران  -مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد اموال منقول شامل ماشين آالت و تجهيزات توليدي رب گوجه فرنگي واقع در تویسرکان بخش قلقلرود
کيلومتر  18جاده کرمانشاه روبروي روستاي کریم آباد را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند .متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و دریافت اسناد
مزایده  ،مطالعه مدارك و بازدید اموال مورد نظر همه روز از تاریخ انتشار آگهي (غير از ایام تعطيل ) از ساعت  9صبح لغایت  16به دایره تدارکات و ساختمان واقع در
همدان خيابان شریعتي نبش کوچه شهيد یوسفي طبقه اول مراجعه و یا با شماره تلفن هاي  32510709 -32524061تماس حاصل نمایند و پاکت هاي حاوي پيشنهادات
را تا ساعت  12روز پنج شنبه مورخ  98/03/23به دایره روابط عمومي مدیریت شعب همدان تسليم و رسيد اخذ نمایند .پاکات پيشنهادات ارائه شده روز شنبه مورخ
 98/03/25رأس ساعت  9صبح در طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد  .حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي اختياري و منوط به ارائه رسيد و
تسليم پاکات به بانک مي باشد.
توضيحات شرایط:
 -1مبلغ سپرده تودیعي شرکت در مزایده  400/000/000ریال ميباشد که طبق مفاد اسناد مزایده الــزام ًا مــي بایست به حساب شماره  0102490440003به نام دایره
تدارکات و ساختمان نزد شعبه همدان کد  51واریز شود یا ضمانت نامه بانکي به غير از بانک صادرات ایران  .ضمن ًا جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده  ،ارائه فيش واریزي
به مبلغ  300/000ریال به حساب یاد شده الزامي است .
 -2مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازدید از محل  ،قبل از شرکت در مـزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است .
 -3بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پيشنهادات خرید به هر دليل مختار است .
 -4کليه اموال با وضع موجود و طبق ليست کارشناسی به فروش مي رسند و کليه هزینه هاي مربوطه اعم از جداسازي  ،حمل و جابجائي اموال مذکور  ،کارشناسي و
نشر آگهي به عهده برنده مزایده ميباشد.

بانك صادرات ایران  -مدیریت شعب همدان

شنبه

بین الملل
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روحانی با اختیارات خود میتوانست مانع
برباد رفتن  ۱4میلیارد دالر ذخایر شود

آمریکا سعی دارد دیدگاه خود را به جهان
تحمیل کند
معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت :موســکو به ادعای جان
بولتــون مبنی بر این کــه ایران «بــه احتمال زیاد» پشــت حمله به
نفتکشها در امارات بوده است ،اعتماد ندارد.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،سرگئی ریابکوف ،درگفتوگو
با اســپوتنیک در این باره تشــریح کرد :ما نمیتوانیم چیزی را که
همتایــان آمریکاییمان تصدیق میکنند بپذیریم .شــاهد شــرایط
بیشــماری بودهایم کــه آمریکاییهــا واقعیتهــا و رویدادهای
بخصوصی را با دســتورالعمل سیاســی و باورهای متعصبانه ملی
خودشان درباره آنچه رخ میدهد ،چگونگی آن و طوری که کاری
باید انجام شود منطبق میکنند.وی در ادامه گفت« :آنها گستاخانه
در حال تحمیل دیدگاه خود به سراســر جهان هستند یا حداقل در
تالشاند تا چنین کنند».معاون وزیر امور خارجه روســیه همچنین
اظهار کرد :این گونه سیاستها به خصوص در خاورمیانه خطرناک
هستند .به همین دلیل است که ما همچنان تالش میکنیم تا مطمئن
شــویم که قل و درایت سرانجام حاکم شود و مقابله جای خود را
به رویکردی قابل درک بدهد تا موقعی که مقامات مسئول به جای
پروپاگاند ،دیپلماسی را به کار گیرند.
به گزارش ایســنا ،جان بولتون مشــاور امنیت ملــی آمریکا در جمع
خبرنگاران در ســفارت واشنگتن در ابوظبی با ادعایی بیاساس گفت
که تردید ندارد ایران پشــت ماجــرای حمله به چند نفتکش در بندر
فجیره در امارات قرار دارد.
چهار نفتکش که دو عدد از آنها آن متعلق به عربســتان ،یکی از آنها
اماراتی و دیگری متعلق به نروژ است به تازگی در بندر فجیره امارات
در یک عملیات خرابکارانه دچار سانحه شدند.

بر اســاس جــدول زمانبنــدی انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،مهلت
 ۷روزه برای استعفای داوطلبان این انتخابات
از روز گذشته (جمعه  ۱۰خرداد) آغاز شد.
داوطلبان انتخابات مجلس شــورای اسالمی
که مشــمول ماده  ۲9قانون انتخابات هستند،
در حد فاصل روزهــای تا  ۱۶خرداد فرصت
دارند تا استعفای خود را اعالم کنند ،البته سید
اسماعیل موسوی ســخنگوی ستاد انتخابات
کشور پیش از این گفت است که «هنگام ثبت
نام از داوطلبان مشمول ماده  ۲9قانون ،صرف ًا
اســتعفای مقامات مالک نیست بلکه پذیرش
استعفا از سوی مقام مافوق و عدم اشتغال آنان
در آن پست مبنا خواهد بود».
به گزارش ایسنا ،ثبت نام از داوطلبان انتخابات
در روزهای  ۱۰تا  ۱۶آذر انجام میشود .ستاد
انتخابات کشــور در اطالعیه شــماره  ۱خود
(منتشر شــده در تاریخ  ۱۰اردیبهشت) اعالم
کرد که با اســتناد به ماده  ۲9قانون انتخابات
مجلس شــورای اســالمی اشــخاص زیر به
واســطه مقام و شــغل خود از داوطلب شدن
محروم هستند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت
نام انتخابات ،از ســمتهای خود استعفا داده
باشند.
■ الف :اشــخاص زیر از داوطلب شــدن در
حوزههای انتخابیه سراســر کشور محرومند
مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از
سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن
پست شاغل نباشند:
 -۱رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
 -۲دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام و
معاونین وی.
 -3مشاورین معاونین رئیس جمهور.
 -4رؤسای دفاتر سران سه قوه.
 -۵وزرا و سرپرستان وزارتخانهها.
 -۶معاونین و مشاورین وزرا.
 -۷مدیــران کل و سرپرســتان ادارات کل
وزارتخانهها و مدیــران کل حوزه وزارتی و
رؤسای دفاتر وزرا.
 -۸اعضای شــورای نگهبان و هیأت مرکزی
نظارت بر انتخابات.
 -9رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشــاورین
وی.
 -۱۰رئیس دیوان عالی کشــور و معاونین و
مشاورین وی.

 -۱۱دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین
وی.
 -۱۲رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و
مشاورین وی.
 -۱3رئیس ســازمان بازرســی کل کشور و
معاونین و مشاورین وی.
 -۱4رؤسا و سرپرســتان سازمانها و ادارات
کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران و جانشینان و معاونین
آنان در سراسر کشور.
 -۱۵رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران و معاونین وی.
 -۱۶رئیس جمعیت هــالل احمر جمهوری
اسالمی ایران و معاونین وی.
 -۱۷استانداران.
 -۱۸معاونین و مشاورین استانداران.
 -۱9فرمانداران.
 -۲۰بخشداران.
 -۲۱شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
 -۲۲رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
 -۲3رئیس دانشگاه آزاد اسالمی.
 -۲4اعضــای هیأت مدیــره و مدیران عامل
بانکها.
 -۲۵اعضــای هیأت مدیــره و مدیران عامل
شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه
تسری
وظایف و اختیارات آنها به کل کشــور ّ
دارد.

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آیين نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانين و مقررات مالي و از طریق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند
را به شرکتهاي واجد صالحيت و مورد تایيد سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان وداراي حداقل گرید  5ابنيه و باشرایط ذیل واگذار نماید :

ردیف
1

مبلغ برآورد به
ریال

مبلغ تضمين
(سپرده شرکت
در مناقصه)

ساماندهی بام نهاوند (شامل :آرماتور بندی  5/000/000/000ریال  250/000/000ریال
،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی ،پياده
روسازی پيرامون استخر)

حداقل گرید

نوع اوراق

اعتبار پروژه

 5ابنيه

اخزاء 713

استانی

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و یا باشماره تلفن  081-33237445-7داخلي  208و 105
تماس حاصل نمائيد.
محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني (عمراني ) ميباشد و هرگونه پرداختي به پيمانکار از طریق اوراق اخزاء  713که سررسيد آن  1400/5/18ميباشد صورت ميگيرد.
متقاضيان مي بایست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهيه نموده و آنها را به شرح ذیل تکميل نمایند:
پاکت الف:
متقاضيان مي بایست مبلغ  250/000/000ریال به حساب  2171145713001رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واریز و فيش واریزي
را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماینده تام االختيار و حق امضا شرکت نموده و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد
خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.
پاکت ب:
متقاضيان مي بایست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرین تغييرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صالحيت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را داخل
پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمایند.
پاکت ج:
متقاضيان مي بایست برگه پيشنهاد قيمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نماید.
پاکت د:
متقاضيان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ  98/3/25تحویل دبيرخانه
شهرداري نموده و رسيد دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
متقاضيان مي بایست پيشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ  98/3/25تحویل دبيرخانه شهرداري نمایند.
هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .
به پيشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
کميسيون عالي معامالت روز یکشنبه مورخ  98/3/26در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه از تاریخ اعالم کميسيون عالي معامالت به مدت  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد ميگردد
و چنانچه نفر دوم نيز ظرف مدت  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجدید ميگردد ( .م الف ) 45

آگهي چاپ نوبت اول98/3/4 :
آگهي چاپ نوبت دوم 98/3/11 :

بین الملل
شکست نتانیاهو در تشکیل دولت

■ ایســنا :تالشهای بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتالفی در
رژیم صهیونیســتی با شکست روبهرو شد و بدین ترتیب این رژیم تا
سه ماه دیگر شاهد یک انتخابات دیگر خواهد بود.
این نخســتین بار اســت که رهبر حزب پیــروز در انتخابات رژیم
صهیونیستی نتوانسته دولت تشکیل دهد.
 ۷4نفر از نمایندگان به انحالل پارلمان اسرائیل رأی دادند و  4۵نماینده
با این تصمیم مخالفت کردند.
انتخابات پارلمانی مجدد در رژیم صهیونیســتی در هفدهم ســپتامبر
برگزار خواهد شد.
نتانیاهو بعد از این رأیگیری ،به خبرنگاران گفت که کارزار انتخاباتی
دقیقی را به راه خواهد انداخت و گفت که "برندهایم".

امیر قطر در نشستهای مکه شرکت نمیکند

آگهي مناقصه عمومی نوبت دوم

شرح پروژه

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمان در ادامه دیدارهای
خود در نروژ با خانم اوا کریستین هانسن نایب رئیس اول پارلمان نروژ دیدار
و گفتوگو کردند.
بــه گــزارش ایســنا حشــمت ا ...فالحــت پیشــه  ،نیــز در ایــن دیــدار ضمــن
تشــریخ وظایــف کمیســیون سیاســت خارجــی و امنیــت ملــی مجلــس
شــورای اســالمی بــه عملیــات روانــی دشــمنان جمهــوری اســالمی ایــران
در منطقــه علیــه کشــورمان اشــاره کــرد و گفــت :جمهــوری اســالمی ایــران
ضمــن حفــظ کامــل آمادگــی هــای خــود در ارتبــاط بــا تحــوالت اخیــر بــه
مدیریــت تنــش در منطقــه معتقــد اســت و نقــش نــروژ در ایــن ارتبــاط را
برجســته میدانــد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :قطعنامههای شورای امنیت علیه رژیم
صهیونیستی قطعنامه آرامی است و به جایی بر نمیخورد.
ســید عباس موســوی ،گفت :رژیم صهیونیســتی رژیم جعلی است که با
کشــورهای قدرتمند آن زمان به وجود آمده و طبیعی اســت که آنها هر
گونــه حمایتی از این رژیــم را چه به صورت شــخصی ،چه به صورت
عمــل و چه با حمایتهای مالی تســلیحاتی و  ...بــه عمل بیاورند، .وی
افزود :بنابراین جای تعجب ندارد که در شورای امنیت سازمان ملل متحد
کــه آمریکا در آن حق وتو دارد ،شــاهد عدم صــدور قطعنامه علیه رژیم
صهیونیســتی باشــیم؛ یا اگر قطعنامهای هم صادر میشود ،قطعنامه آرامی
است و به جایی بر نمیخورد.

مهلت  7روزه استعفای داوطلبان
انتخابات مجلس آغاز شد

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :رئیس
جمهور میتوانســت با اســتفاده از اختیاراتش مانع از بر باد رفتن۱4
میلیارد دالر از ذخیر کشور شود.
سیدحســین نقوی حسینی ،به درخواست رئیس جمهور برای داشتن
اختیارات ویژه ،اظهار داشت :این ادعا و صحبت رئیس جمهور بسیار
عجیب است.وی افزود :ســخنان روحانی عجیب است چرا که طبق
قانون اساســی رئیس جمهور باالترین اختیارات را بعد از مقام معظم
رهبری دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
در ادامه تصریح کرد :سوال اینجاست رئیس جمهور طی این سالهای
ریاست جموریاش چه میزان از اختیاراتش استفاده کرده است؟
به گزارش فارس،نقوی حســینی با اشاره به اینکه  ۱4میلیارد دالر
از ذخایر کشــور بر باد رفت ،گفت :رئیس جمهور میتوانســت با
استفاده از اختیاراتش مانع از بر باد رفتن این  ۱4میلیارد دالر شود.
نماینــده مردم ورامیــن در مجلس در ادامه با بیــان اینکه در حال
حاضر وضعیت برجام بســیار آشفته است و ارزش پول ملی بسیار
کاهش یافته اســت ،گفت :آیا روحانی نمیتوانست با اختیاراتی که
دارد مانع این مساله شــود؟ بنابراین این اظهار نظر رئیس جمهور
بیشتر فرار رو به جلو است.

پارلمان

4

وزیر دفاع موقت آمریکا و فرمانده نیروهای دریایی آمریکا مدعی شــد که
اعزام برخی ادوات جنگی و افراد نظامی به خاورمیانه از ســوی آمریکا موجب
شد تا از حملهای علیه نیروهای آمریکایی جلوگیری شود ،اما «تهدید بزرگتر»
از سوی ایران هنوز باقی مانده است!
به گزارش ایسنا ،پاتریک شــاناهان با گفتن اینکه تغییری در رفتاری به وجود
نیامده و شرایط هنوز هم پرتنش است ،مدعی شد «تهدید ایران علیه نیروهای
ما در منطقه باقی مانده است».
شــاناهان در ادامه تاکید کرد که «هیچ کسی» در دولت دونالد ترامپ «خواهان
جنگ نیســت».همچنین جوزف دانفورد فرمانده ارشد نیروهای دریایی آمریکا
نیز به تازگی اظهار کرده اســت که اعزام نیروهای آمریکایی ،تنها یک نمایش
قدرت بوده و به منظور شرکت در یک درگیری مستقیم انجام نشده است.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

هیچ کسی در دولت آمریکا خواهان جنگ نیست

ایران به مدیریت تنش در منطقه
معتقد است

قطعنامههای شورای امنیت علیه
رژیم صهیونیستی به جایی برنمیخورد

محمد حسین پور -شهردار نهاوند

 -۲۶رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین
و مشاورین وی.
 -۲۷رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان،
شهید ۱۵ ،خرداد ،مســکن) ،کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،نهضت ســوادآموزی ،ســازمان
تبلیغات اسالمی ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای
اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون
ایران ،معاونین و مشاورین آنان.
 -۲۸شــاغلین در نیروهای مســلح و وزارت
اطالعات.
 -۲9اعضای شورای اسالمی شهرها.
■ ب :اشــخاص زیــر از داوطلب شــدن در
حوزههــای انتخابیه قلمــرو مأموریت خود
محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از
سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن
پست شاغل نباشند:
 -۱ائمه جمعه دائمی.
 -۲قضات شــاغل در امر قضاء و رؤســای
دادگستری شهرستانها و استانها.
 -3مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل
استانها و معاونین آنان.
 -4مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل
استانداریها و معاونین آنان.
 -۵رؤســا و سرپرستان ادارات و سازمانهای
دولتی و وابســته به دولت و معاونین آنان در
استان و شهرستان.
 -۶رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات
آمــوزش عالی اعم از دولتــی و غیردولتی و
رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
 -۷اعضــای هیــأت مدیره و مدیــران عامل
شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان
و شهرستان.
 -۸سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها
در استان و شهرستان.
 -9سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی
در مرکز استان و شهرستان.
 -۱۰مدیران مراکز صدا و ســیمای جمهوری
اسالمی ایران.
 -۱۱اعضا شوراهای اسالمی روستا.
 -۱۲رؤســای اتاقهای بازرگانی و صنایع و
معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف
و تعاون در استان.
ج :اعضــای هیأتهــای اجرایــی و ناظرین
شــورای نگهبــان در حــوزه انتخابیه تحت
مسئولیت خود.
بــه موجب تبصره  ۱این مــاده ،کلیه مقامات
دارای عناویــن همطــراز بــا عناوین مذکور
در بندهــای «الف و ب» مشــمول این ماده
میباشند .تشخیص همطرازی ،با سازمان امور
اداری و استخدامی کشور است.عالوه بر آن،
طبق تبصره  ۵این ماده ،هر یک از مســئولین
استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز

و رئیس ســتاد امر به معروف و نهی از منکر،
مشمول حکم فوق میگردند.بر اساس تبصره
 ۲ماده  ۲9کسانی که طبق قوانین استخدامی یا
تعهد خدمت ،استعفای آنان منوط به پذیرش
آن از ســوی مســئولین مربوطه باشد ،قبول
استعفا شرط است .استعفای پرسنل نیروهای
مســلح نیز منوط به قبــول فرماندهی کل قوا
میباشد.
همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی
مجلس شــورای اســالمی بوده و مشــمول
موضوع ماده  ۲9میباشند ،باید به هنگام ثبت
نام ،گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم
اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده
را ارائه نمایند .قبول استعفا بعد از مدت تعیین
شده جهت ثبتنام و اعالم داوطلبی انتخابات
مجلس شورای اســالمی مورد پذیرش مراکز
ثبت نام نمیباشد.
عالوه بــر این ســخنگوی ســتاد انتخابات
کشور فهرســتی از مشاغل همطراز با عناوین
مصرح در ماده  ۲9قانــون انتخابات که برای
کاندیداتــوری در انتخابات مجلس شــورای
اسالمی ،باید استعفا کنند ،را اعالم کرد.
سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد
انتخابات کشور گفت« :بر اساس تبصره  ۱ماده
 ۲9قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی
کلیه مقامات دارای عناوین هم طراز با عناوین
مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده نیز
مشمول حکم این ماده هستند ،لذا فهرستی از
مشاغل که بواسطه همطرازی با مشاغل مصرح
در قانون ،برای کاندیداتوری انتخابات مجلس
نیاز به استعفا دارند ،براساس قانون و مستندات
قانونی موجود ،احصاء شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه ،بموجــب قانون،
تشــخیص همطرازی در صالحیت سازمان
امور اداری و اســتخدامی کشــور اســت،
تأکیــد کــرد« :کلیه افرادی که در مشــاغل
همطراز حضور دارند نیز ،همچون صاحبان
مشــاغل مصرح در ماده  ۲9قانون ،بایستی
تا  ۱۶خرداد ماه ســال جاری اســتعفا دهند
تــا بتواننــد در انتخابات مجلــس ثبت نام
کنند».یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس
شــورای اســالمی در روز دوم اسفند و در
 ۲۰۸حوزه انتخابیه برگزار میشود .همزمان
با انتخابات مجلــس ،انتخابات میاندورهای
مجلس خبرگان نیز برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت در اســتان همدان هم داوطلبان
انتخابات مجلس باید تا مهلت مقرر اســتعفا
دهند .هر چند استقبال مدیران وزارت کشور
از اســتعفا برای داوطلبی انتخابات در استان
چنــدان گرم نبــوده اما همچنان اســتعفای
گزینههایی محتمل به نظر می رسید پس باید
منتظر ماند در هفته پیــش رو چه مدیرانی از
استان استعفا خواهند داد .

انتقال کمکهای انسان دوستانه از پاریس
برای سیل زدگان کشورمان
هفت پالت کمکهای انســان دوســتانه
از پاریس با تالش ســفارت کشــورمان در
فرانسه و مساعدت هما به ایران انتقال یافت.
به گزارش ایسنا ،با تالش سفارت جمهوری
اسالمی ایران و مســاعدت هما ،هفت پالت

کمکهــای انســان دوســتانه از پاریس با
پرواز  I R ۷3۲هواپیمایی جمهوری اســالمی
ایران شــامل لوازم پزشــکی ،ویلچر ،تخت
بیمارســتانی برای هموطنان مناطق سیل زده
انتقال پیدا کرد.

■ تســنیم:امیر قطر ،به رغم دعوت رسمی پادشــاه سعودی ،به مکه
نمیرود و نخســتوزیر را در راس هیأتی بلندمرتبه عازم عربســتان
ســعودی کرده اســت .وزارت خارجه قطر ،در بیانیــهای اعالم کرد،
نخستوزیر قطر در سه گردهمایی ،که روزهای پنجشنبه و جمعه در
مکه برگزار میشود ،مشارکت خواهد کرد .این نخستین حضور قطر
در سطحی بلندپایه در نشستهایی در عربستان ،از زمان تحریم دوحه
از سوی ائتالف چهارگانه عربی محســوب میشود.اجالس سازمان
همکاری اسالمی ،که فردا برگزار میشود ،از مدتها پیش برنامهریزی
شده بود .ریاض ،هقته گذشته برگزاری دو نشست فوقالعاده شورای
همــکاری خلیجفــارس و اتحادیه عــرب در مکه را برای بررســی
تنشهای منطقهای خواستار شد.

سفر وزیرخارجه آمریکا به اروپا با موضوع ایران

■ مهر :به نقل از واشــنگتن پست ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
قرار است ابتدا به سوئیس سفر کند و پس از سه روز اقامت در آنجا،
به شهر الهه هلند خواهد رفت.
ســوئیس به عنوان کشــوری اروپایی روابط نزدیکی بــا ایران دنبال
میکنــد و همزمان امور مربوط به دفتر حفاظــت منافع آمریکا نیز از
طریق ســفارت ســوئیس در تهران دنبال میشــود.یکی از مقامات
وزارت خارجه آمریکا گفته اســت که ایران یکی از موضوعات مورد
گفتوگوی پمپئو در این کشورها خواهد بود.
ســفر وزیرخارجه آمریکا به اروپا در شرایطی است که همزمان ،جان
بولتون ،مشــاور امنیت ملی ترامپ در خاورمیانه به ســر میبرد.این
سفرها همچنین بالفاصله پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا در دیدار خود با نخســت وزیر ژاپن در توکیو
باردیگر مدعی شد که آماده گفتگو با ایران است

آمریکا اروپا را به تحریم تهدید کرد

■ مهر :خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی اعالم کرد که بر اساس نامه
ای که از سوی «ســیگال مندلکر» معاون وزیر خزانهداری آمریکا در
امور اطالعات مالی و تروریستم در هفتم ماه می سال جاری به دست
این رســانه رسیده است ،واشنگتن به اروپایی ها هشدار داده است که
«اینســتکس» (ابزار مالی اروپا در تجارت با ایران) و افراد مرتبط با آن
را میتواند از دسترسی به سیستم مالی آمریکا منع کند.
گفتنی اســت ،ســازوکار حمایت از مبــادالت تجاری موســوم به
«اینســتکس» توسط آلمان ،فرانسه و انگلیس ،اوایل فوریه سال ۲۰۱9
(بهمن  )۱39۷نهایی و ثبت شد.

رفتار ایران هنوز تغییر نکرده است

■ ایلنــا« :پاتریک شــاناهان» ،وزیــر دفاع موقت آمریــکا امروز
چهارشــنبه -در ســخنانی در کنفرانس ســاالنه ارتش آمریکا درواشــنگتن مدعی شــد « :تهدید همچنان وجــود دارد و رفتار این
کشور هنوز تغییر نکرده است».
وی افزود« :به دلیل همین تهدیدها وضعیت فعلی در منطقه همچنان
پرتنش اســت و این تنشها ادامه خواهد داشت».شاناهان با اشاره به
موضوع افزایش تنشها با ایــران هرگونه احتمال جنگ را رد کرد و
گفت :هیچ کســی در دولت آمریکا به جنگ بــا ایران تمایل ندارد و
رئیسجمهور ترامپ واضح اعالم کرد که خواستار این جنگ نیست.
وزیــر دفاع موقت آمریکا در بخشــی از اظهارات خود از اســتقرار
نیروهای آمریکا در عربستان سعودی و قطر خبر داد.

محمود عباس به فرســتاده بحرین :در نشست منامه
شرکت نمیکنیم

■ فارس :عبدا ...بن احمد آل خلیفه» فرســتاده شــاه اردن شــامگاه
چهارشنبه هفته گذشته ،با «محمود عباس» رئیس تشکیالت خودگردان
فلســطین دیدار کرد.در جریان این دیدار که در «امان» پایتخت اردن
برگزار شد ،فرستاده بحرین اظهاراتی درباره «روابط تاریخی پادشاهی
و ملت بحرین با ملت فلسطین» مطرح کرد.
فرســتاده بحرین ضمن نادیده گرفتن نشستی که قرار است در منامه
علیه فلســطین و آوارگان آن برگزار شــود ،مدعی شد که منامه به
راهکار سیاسی حل منازعه فلسطین با اسرائیل بر اساس طرح صلح
عربی ،قوانین بینالمللی ،راهکار دو دولتی در مرزهای  ۱9۶۷پایبند
اســت.وی همچنین مدعی شــد که «به جز راهکار سیاســی ،هیچ
جایگزینی برای مهمترین مســئله عادالنه جهان وجود ندارد».عباس
اما اعالم کرد که در «نشست آمریکایی پیشنهادی در بحرین شرکت
نخواهیم کرد».

ایران میتواند به ســرعت به غنیسازی  ۲0درصدی
برسد

■ باشگاه خبرنگاران :سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه
در ســخنانی اعالم کرد شکی نیست که ایران میتواند به سرعت به
اورانیوم  ۲۰درصد دســت پیدا کند.وی در خصوص غنی ســازی
اورانیوم از ســوی ایران گفت :طرفهای بســیاری در این زمینه در
حال فعالیت هســتند؛ اما مــا تالش داریم طبق توافــق عمل کنیم.
ریابکــوف در ادامه تصریح کرد :ایران همچنان در توافق هســتهای
باقی مانده اســت و اعالم تصمیم این کشــور برای پایبند نبودن به
ســقفهای تعیین شــده در برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام)،
مشکلی محسوب نمیشود.
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تامین هزینه درمان قربانیان اسیدپاشی
توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

تاکید معاون وزیر بهداشت
بر ضرورت تولید نان های صنعتی

اعالم آمادگی تامیناجتماعی برای توسعه پرونده
الکترونیک سالمت

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور گفت :هزینه های درمان آسیب
دیدگان اسیدپاشــی در صورتی که مرتکبان قادر به پرداخت هزینه ها نباشند از محل
ردیف بودجه ساالنه و جدا از بودجه حوادث رانندگی توسط این صندوق تامین می
شود.به گزارش ایرنا ،علی جباری ،اعالم کرد :نمایندگان مجلس در مصوبه ای مرتکب
اسید پاشی را ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده کردند.
وی در این باره گفت :ماهیت شــکل گیری صندوق ،بعنوان حلقه مکمل صنعت بیمه
که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت  9۵نیز بر آن تاکید و مسئولیت این
نهاد روشن تر تبین شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :راهکار اصلی کاهش نمک در نان ها ،بازنگری
بر کیفیت گندم و آرد یا تولید نان های صنعتی اســت.به گزارش ایلنا ،علیرضا رئیســی
درخصوص شوری نانها به عنوان قوت غالب ایرانیان ،تصریح کرد :یکی از راهکارهای
عملی برای کنترل و کاهش مصرف نمک ،این است که نمک مصرفی قوت غالب مردم
کاهش پیدا کند .این موضوع راهکاری است که در کشورهای دنیا نیز عملیاتی شده است.
وی در ادامه افزود :در کشور ما نیز یکی از غذاهایی که مصرف زیادی دارد ،نان است .در
این راستا ،یکی از بهترین راهکارها ،رفتن به سوی تولید نان های صنعتی است؛ چراکه در
نانهای صنعتی می توان کنترل بهتری بر میزان نمک مصرفی انجام داد.

جلسه مشترک سرپرست سازمان تامین اجتماعی با معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطالعات در زمینه تشکیل پرونده الکترونیک
سالمت و توسعه بهرهبرداری از فن آوری اطالعات در حوزه درمان برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه همکاری بین بخشی
برای پیشــبرد اهداف و ارتقاء خدمت رســانی به مردم را ضروری برشمرد و گفت:
استقرار پرونده الکترونیک سالمت برای همه مردم از آرزوهای سازمان تأمین اجتماعی
اســت و ما در این زمینه آماده هر نوع همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی هستیم.

جلسه قرآن محبین الزهراء (س) دو دهه فعالیت قرآنی دارد

تبیین قرآن با محوریت خانواده
هدف جلسه است

یادداشت

حا ِل خوب

با معنا زندگی کنیم .نیچه میگوید" :آنکه با چرایی زندگی خویش
ساخته با چگونگی آن هم خواهد ساخت " .قطعا هر کدام از ما برای
معنــا و مفهومی زندگی میکنیم میگویید نــه کمی با دقت به اطراف
خود بنگرید .خانواده ،همســر و فرزندان ،پدر و مادر عزیز و بسیاری
معناهای اخالقی و ارزشی دیگر.
طایفه آدیمزاد عجیب و شگفت آور است .یک روز عبوس و گرفته در
میان خوشی دیگران و روزی سر خوش و شاداب در روزی که نباید.
اصال انگار تکلیفش با خودش مشخص نیست و خود نمیداند در پی
چیست .روزمرگی کردن عادت بس نادرستی شده که این طایفه از آن
بیزارند ،اما مثل قاب عکسی ثابت به دیوار اصال در پی تغییرش نیستند.
هر روز صبح پس از برخاســتن از خواب تا آخر شــب مشــقهای
تکراری و شب ،هنگام خواب مرور آن چه در طول روز رفت و فردا
خواهــد آمد و در این میان جملهای کلیشــهای که دائم بهم یادآوری
میکنند که نمیدانم چرا حالم خوب نیست.
اتفاقــات را چند عامل خلق میکنند که مهمترین آنها وراثت ،محیط،
موقعیت و خود انســانها هستند که سهم هر کدام مشخص و واضح
است .چیزی که باید پذیرفت آن است که خالق حال خوب و بد ،خود
خود خود ما انســانها هستیم .محیط و دیگران میتوانند کمی تعادل
مرا بر هم زنند ،اما هیچکدام نمیتوانند چگونگی بروز رفتار مرا به من
تحمیل نمایند .عواملی که ذکر شــد حتی قادر نیستند نوع بینش مرا
درباره چیزی تا خود من نخواهم تغییرش دهم ،جابجا نمایند.
حال اگر دنبال حال خوب میگردیم به نکات زیر کمی فکر کنیم:
 .۱امروزه کســی حال خوب دارد که هویت و شخصیتش یکی باشد.
یعنی هر چیزی که هست همان را زندگی کند نه کمتر و نه بیشتر .این
کار حــال همه ما آدمها را خوب میکند .همه ما .اینطور دیگر مجبور
نیســتیم برای اینکه از دیگران عقب نیوفتیم تقال کنیم و حال خود را
خراب و خرابتر کنیم.
 .۲از کنار مواهب زیبایی که خدای مهربان در اختیارمان گذاشــته به
راحتــی عبور نکنیم .واقعا آیا تا به حال شــده یک روز صبح پس از
برخاســتن از خواب سپاسگزارش باشــیم که اجازه داده روزی دیگر
در کنار عزیزانمان زندگی کنیم .این که چشــمهایمان هنوز میبینند و
گوشهایمان هنوز میشــنوند .یادآوری و شکر گزاری مواهب خدای
مهربان بطور روزانه حال همه ما را خوب خواهد کرد.
 .3بــا معنا زندگی کنیم .نیچه میگوید" :آنکه با چرایی زندگی خویش
ســاخته با چگونگی آن هم خواهد ساخت ".قطعا هر کدام از ما برای
معنــا و مفهومی زندگی میکنیم میگویید نــه کمی با دقت به اطراف
خود بنگرید .خانواده ،همســر و فرزندان ،پدر و مادر عزیز و بسیاری
معناهای اخالقی و ارزشــی دیگر .4 .بهره بردن از لذتهای حالل از
اموری اســت که حتی مورد تاکید اولیای الهی نیز بوده است .لذت و
بهره از نعمات آفرینش در کنار معنای زندگی ،حس و حال خوبی به
همه ما میبخشد که بارها امتحانش کرده ایم.
 .۵توجه به معنویات و ارتباط با خالق هستی در بروز یک حال خوب
تاثیر بسزایی دارد .نجوا با کسی که خالق ماست و دوستمان دارد راهی
است برای دریافت انرژی از منبع بیکران الهی.
در پایان یادمان باشــد این خود ما هســتیم که خالق حال خوب و بد
هستیم و تا تغییر را از خود آغاز نکنیم اتفاقی برایمان رخ نخواهد داد.
* نادر قنبری

تغذیه زائران حج  ۹8توسط کارشناسان
برنامه ریزی شد
سرپرســت اداره کل تغذیه و تدارکات ســازمان حج و زیارت از
برنامه ریزی دقیق برای تغذیه زائران ایرانی حج  9۸زیر نظر کارشناسان
مجرب خبر داد.
به گزارش ایرنا مهران فرشــید در خصوص برنامه های انجام گرفته
برای حج تمتع  9۸اظهار کرد :برنامه های اجرایی در خصوص تغذیه
و تدارکات زائران حج بر اساس کارهای کارشناسی و دقیقی انجام می
پذیرد که در این رابطه امسال نیز به موضوع آسیب شناسی و رفع نقاط
ضعف و توجه به نقاط قوت اهتمام ویژه ای شده است.
وی خاطرنشان کرد :آسیب شناسی تغذیه و تدارکات برای حج تمتع
 9۸در حین عملیات حج تمتع گذشته آغاز شد و این روند تا چندی
پیش ادامه یافت که برنامه ریزی های تغذیه و تدارکات در حج امسال
نیز بر همین اساس انجام شده است.
مسئول امور تغذیه و تدارکات عملیات حج  9۸با تاکید بر اینکه آسیب
شناســی برنامه غذایی روزانه زائران حج تمتع به طور علمی و دقیقی
انجام گرفته است ،گفت :امسال در موضوع تغذیه زائران برنامه متنوع
و مناسبی تدارک دیده ایم که در این رابطه آسیب شناسی ها و نظرات
کارشناسان ذیربط تاثیرگذاری بسزایی داشته است.

دانشگاه

تجهیزات ویژه به دانشجویان نابینا و کم بینا
اختصاص می یابد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ،گفت :دانشجویان نابینا و کم بینا و دانشگاههای
محل تحصیل شأن از تجهیزات ویژه برخوردار میشوند.
ناصــر مطیعی در گفت و گو با ایرنا در این زمینه ،اظهار کرد :جمعیت دانشــجویی
کشور سیال است و ترم به ترم این میزان جمعیت ،تغییر میکند چرا که تعدادی دانش
آموخته یا مشغول به تحصیل میشوند.
وی افزود :صندوق رفاه دانشجویان با صدور بخشنامهای به تمام دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کشور اعالم کرد که مشخصات دانشجویان کم بینا و نابینا را برای این
صندوق ارســال کنند و یکی از دالیل صدور این بخشنامه ،به روز کردن اطالعات
مرتبط است.مشــاور وزیر علوم گفت :این پیشنهاد ،شامل منابع و میزان کمکهای
صندوق به دانشــجویان نابینا و کم بینا است که در تالشیم کمکهای تجهیزاتی را
برای آنها در نظر بگیریم.

C M

« راحله مظفرپور

حضــرت زهرا(س) کــه تربیت یافته
دامان پاک پیامبر (ص) بود برای پذیرش
رســالت الهی تربیت شده بود .کودکی آن
حضرت با بحرانیترین شــرایط سیاسی،
اقتصادی یعنی شــعب ابوطالب مصادف
بود حضرت زهرا(س) که در بطن تمامی
بحرانهــای سیاســی ،اجتماعــی ودینی
بزرگ شده بود.
درس زندگی اجتماعی ،سیاســی و دفاع از
اســالم و والیت و مبارزه با سختیها را در
کنار پیامبر آموخته بود .انحرافاتی که بعد از
رحلت پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسالمی
به وجود آمد و توطئهای که مسیر امامت را
تهدید میکرد آن حضرت نخستین شخصی
بود که هشیارانه وارد عرصه سیاست شد و
به مبارزه برخواست.
و خود رهبــری دفاع از اســالم و امامت
را بــه عهده گرفت .بــرای بیداری مردم و
جلوگیری از انحرافات فعالیتهای سیاسی
و مبارزه خود را آغاز نمود.
مبارزات و فعالیتهای سیاســی اجتماعی
آن حضــرت نمونهای (الگویی) اســت که
نشان میدهد اسالم میخواهد بانوان جامعه
اســالمی با تأســی از حضرت زهرا(س)
کــه تفکرات غلط جاهلیت نســبت به زن
را شکســت و دفــاع از امامت و والیت را
رهبری کرد حضور فعال داشــته باشــند.
ظهور این حضور با پیروزی انقالب اسالمی
آشــکار شــد .به کمک بنیانگذار انقالب
اســالمی امام خمینــی(ره) این تحوالت و
نگرش نسبت به زن در جامعه ایجاد شد و
تأکیــدات مقام معظم رهبری به این نگرش
صحه گذاشت نقش بانوان اسالمی ایران در
پیروزی انقالب و بعد از آن جنگ تحمیلی
بر کسی پوشیده نیست.
و بعد از جنگ نیز در عرصههای گوناگون
مانند مبــارزه با تهاجــم فرهنگی و حفظ
ارزشهای اســالمی و حفظ کیان خانواده
حضوری فعال داشــتند .نمونه بارز آن دایر
نمودن جلســات قرآنــی از قبیل آموزش
قرائت و تبیین و تفسیر قرآن کریم پرداختند
تا بتوانند ســبک زندگی اسالمی با رویکرد
قرآنی در خانواده و جامعــه را پیاده کنند.
با توجه بــه اینکه ماه رمضان ماه بهار قرآن
اســت مومنین روزهدار با تشکیل جلسات
قرآنی و جزء خوانی بــه خواندن قرآن در
فرصت ماه مبارک رمضان اقدام میکنند تا
از آن بهرههای معنوی بیشــتری ببرند یکی
از این جلسات جلســه محبین الزهرا(س)
بانوان در مسجد امام خمینی شهرک مدنی
برگزار میشود.
مســئول این جلســه خدیجه زنگنه درباره
چگونگی تشکیل این جلسه میگوید .این
جلسه ابتدا توسط خانم افشار که استاد بنده
بودند ،قبــل از انقالب نیز خود از مبارزین
و فعاالن سیاســی و تحت تعقیب ساواک
بنا نهاده شد.
افشــاری بعد از انقالب نیز به تشــکیل و
ترویج جلســات قرآنی در مناطق مختلف
شهر اقدام میکرد جلسه محبین الزهرا(س)
را در ســال  ۱3۷۶پایهگذاری کرد .بعد از
چند ماه مســئولیت این جلســه را به بنده

نکته

واگذار کرد که بنده بعد از ثبت در سازمان
تبلیغات آغاز به فعالیت کردم.
وی میگوید :ابتدا به آموزش قرآن و احکام
برای بانوان در پارکینــگ و یا منازل اعضا
برگزار میکردیم ،تابستانها نیز برای بچهها
کالس قرآن دایر میکردیم؟
در ســال  ۱3۸3با درخواست رقیه حسنی
به منزل ایشــان منتقل شدیم که تا سال 9۷
هفتگــی کالسهای آموزش قــرآن همراه
با تجوید و تفســیر داشــتیم .مــاه رمضان
جزءخوانی و دعاهــای مباه مبارک رمضان
و سایر برنامهها را برگزار میکردیم .امسال
به تبعیت از ســخنان مقام معظم رهبری که
تأکید داشــتند این جلسات و محافل قرآنی
در ماه مبارک رمضان و در طول ســال در
مساجد برگزار شــود و مساجد باید پایگاه
قرآنی و دینی تبدیل شــود .بــا بانوان و با
همکاری روحانی و هیأت امنا به مســجد
امام خمینی(ره) منتقل شدیم.
وی میگوید :اداره هیأت با همکاری اعضا

اگــر والیت علــی(ع) را
نداری هیچ نداری حضرت
علی(ع) تنها کسی است
کــه لقــب امیرالمومنین
مســتقیماً از خدا گرفته
است و هیچ کس دیگری
این لقب را ندارد .خداوند
در معراج به پیامبر دستور
داده که از این به بعد علی
را بــا نــام امیرالمومنین
خطاب کن
و با کمکهای مردمی به صورت شــورایی
اداره میشود بانوان خود جوش کارها را به
عهده میگیرند و در اعیاد مختلف برگزاری
جشن راداریم ،در عزاداریهای ماه محرم و
صفر و ایام فاطمیه مراســم عزاداری داریم
که هزینههای همه آنها با کمکهای مردمی
میباشــد .و اآلن نیــز سهشــنبهها در کنار

چای سبز چگونه الغر میکند؟

در کنار روشهایی مانند رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن ،روشهای کمکی
دیگری نیز برای کاهش وزن وجود دارد که از آن جمله میتوان به نوشــیدن چای
سبز اشاره کرد.به گزارش ایسنا ،بسیاری از پزشکان و متخصصان تغذیه بارها مزایای
بســیارِ چای سبز را گوشــزد کردهاند و در میان توصیههای گوناگون برای الغری،
نوشیدن روزانه بین دو تا سه فنجان چای سبز نیز موثر دانسته شده است.
 )۱کاتچینها و کافئین موجود در چای سبز با چربیها مبارزه میکند:
چای ســبز قدرت بســیاری داشــته و حاوی مواد زیســتی فعال ماننــد کافئین و
اپیگالوکتشین گاالت (  )E G CGاســت که روی سوخت و ساز ،سوختن چربی
تاثیر دارند )۲ .چای سبز در تجزیه سلولهای چربی از خود چربیها کمک میگیرد:
مواد تشکیل دهنده موجود در چای سبز سطوح هورمون نوراپی نفرین را افزایش میدهد
که منجر به تجزیه و شکســتن ســلولهای چربی و تبدیل آنها به انرژی قابل استفاده
میشود )3.چای سبز به هنگام ورزش کردن شدیدتر اثر میکند و کالری بدن را میسوزاند.

آموزش قرآن و تجوید به تفسیر تبیین قرآن
با محوریت خانواده میپردازیم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری یکی از
نیازهای اساسی بشــریت را فهم و معارف
قــرآن و عمل بــه آن میداننــد گفت :ما
وظیفــه داریم برای حیای تفکرات دینی در
خانوادهها تالش کنیم.
زنگنه هدف خود را از این فعالیت اینگونه
بیان میکند .هدفم زمینهسازی برای ظهور
امــام عصر(عج) اســت و تکلیــف دارم
بــا نهادینه کــردن تفکرات قران و ســنت
پیامبر(ص) در خانوادهها و به وجود آوردن
ســبک زندگی اسالمی به ســبک زندگی
مهدوی برســیم تا با باال بردن ســطح فهم
و معــارف قرآنی مادران در این جلســات
را افزایش دهیم و کاربــردی کردن آن در
خانوادهها .زنجیره بزرگی از یاوران مهدی
را در جامعه را تشــکیل دهیم .که تفکرات
مهدوی سعادت جامعه و مقاومت در برابر
استعمار و استکبار و کفر را فراهم میکند.
سپس ســخنرانی خود به تفسیر آیه  3۵آیه
اسراء که آمده اســت ان السمع و البصر و
لفواد کل اولئک کان عنه مسئوال
میفرماید :ای انســان هرگــز بر آنچه علم
نداری دنبال نکن که در پیشــگاه خداوند
چشــم و گوش و دل همه مسئول هستند.
گفت :ما حق نداریم آنچه شــنیدیم به زبان
بیاوریــم و درباره دیگران بد فکر کنیم زیرا
مسلمان پاک اســت مگر اینکه خالف آن
ثابت شود دین اسالم بنا را به حفظ آبروی
افراد گذاشته است.
وی ادامه داد :چشــم و گوش و دل انسان
ورودیهای ماســت که بایــد آن را کنترل
کنیــم .باید خوبیهــا را وارد دل کنیم دل
تجزیــه و تحلیــل میکند و نگــه میدارد
بعد روحانی انســان تقویت میشــود و به
بعــد حیوانی غلبه پیدا میکند .مشــکالت
خانوادهها و جامعه کمتر میشود.
افشار ســپس در پاسخ به ســوال یکی
از حضــار اینکه چرا مرگ بــر آمریکا
می گوییــم :گفتنــد بــه سیاســت های
یزیدی مرگ می گوییم به سیاســت های
اســتعماری و استکباری که در هر زمان
باشــد باید مرگ گفت و ایستادگی کرد

بهداشت

این سفارش دین ماست.
خانــم پروانه ترکهای دیگر ســخنران این
جلســه کــه خود حافــظ و مفســر قرآن
میباشد هفتهای دو روز به تفسیر جزء روز
میپردازد ابتدا شهادت حضرت علی(ع) را
تســلیت گفت و ایمان را بــه امیرالمومنین
تفســیر کرد و گفت :اگر والیت علی(ع) را
نداری هیچ نداری حضــرت علی(ع) تنها
کسی اســت که لقب امیرالمومنین مستقیم ًا
از خدا گرفته است و هیچ کس دیگری این
لقب را نــدارد .خداوند در معراج به پیامبر
دســتور داده که از این به بعد علی را با نام
امیرالمومنین خطاب کن.
زنگنه مسئول جلسه در پاسخ به این سوال
که چرا در جلسات قرآن جوانان را جذب
نمیکنیم گفتند :ما این کار را انجام میدهیم
همین هیأت محبین الزهرا(س) اکثرا ً جوان
هســتند جلســهای که در حصــار دارم از
جوانان بسیار فعال تشکیل شده و موفقیت
خودم در جذب جوانان را احترام گذاشتن
و باور داشتن آنها و دادن مسئولیت به آنها
دانستهایم.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیا
راهــکاری بــرای جذب جوانــان دارید
پاســخ دادند باید جلسات از سنتی بودن
خارج شــوند و بروز باشــند .نیازسنجی
کننــد مبلغین بحثهــای روز جوانان را
مطرح کننــد .نیازهای اعتقادی و اخالقی
اجتماعی جوانان را تشریح کنند.
وی گفــت :آشــنایی با معــارف قرآنی
برای نســل جوان به خصوص مادران و
همسران جوان برای حفظ ارکان خانواده
و تربیت فرزندان الزم است باید فرهنگ
دینــی در خانوادهها نهادینه شــود تا در
مقابل تهاجم فرهنگی اســتعمار ،جوانان
را حفظ کنیم.
ســپس از هیأت امنا و روحانی مسجد امام
خمینــی(ره) کــه همــکاری الزم را برای
برگزاری جزء خوانی قــرآن و برنامهها را
داشتند تشکر کرد و همچنین از همه اعضا
و دستاندرکاران ،مداحان و قاریان قرآن و
به خصوص تدارکات که همیشــه زحمت
برگزاری مراسم را داشتند تشکر و قدردانی
کرد.

تاثیر کلسترول بد بر آلزایمر زودهنگام

مطالعات اخیر محققان دانشــگاه اموری در آمریکا نشــان میدهد کلسترول بد
(  )L D Lسن ابتال به آلزایمر را کاهش میدهد.
بر اســاس مطالعات صورت گرفته ،سطح کلســترول  L D Lنقش مهمی در بروز و
توســعه بیماری آلزایمر دارد .لیپو پروتئین کم چگالــی (  )L D Lدر زبان عامیانه به
کلســترول بد معروف است .این دســته از لیپو پروتئینها کلسترول را به بافتهای
خارج کبدی انتقال میدهند .به گزارش مهر ،مطالعات اخیر نشان میدهد سطح باالی
کلسترول  L D Lســن ابتالء به آلزایمر را کاهش میدهد .محققان احتمال میدهند
ارتباط کلسترول با آلزایمر به دلیل فاکتورهای ژنتیکی باشد .بر اساس مطالعات قبلی،
جهش در ژنی به نام  A P O Eبا بروز آلزایمر مرتبط است .در مطالعه دیگری ثابت
شد که گونهای از این ژن به نام  A P O E E4میزان  L D Lرا افزایش میدهد.
بروز عالئم آلزایمر قبل از  ۶۵سالگی معموالً شکلی نادر از آلزایمر است که آلزایمر
زودهنگام نامیده میشود.
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نیش و نوش
شهروند :شورش جنوب شرق آسیا علیه زبالههای غربی
جنگ زبالهها هم به بازیها محلی اضافه شد!!
همداننامه :حال دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا خوب است
شما رفته بودی مالقات؟!
همدانپیام :فروش سیلوی همدان به یک دهم قیمت
نان مردم تهدید شد!!
شهروند :آتش بازی خطرناک علیه وزیر نفت
هنوز خیلی مونده چهارشنبه سوری!!
اعتماد :درهای باز شده جهنم در خاورمیانه
با روحیه مردم بازی نکن
همدانپیام :شانس حضور پاس در لیگ یک قوت گرفت
زولبیا خورده
شهروند :گرانی شیرینی ربطی به شکر ندارد
راست میگه سرکه گرون شده!!
همداننامه :فتحیان نسبت در نوک پیکان مخالفتهای شورا
اینم افتخاریه
اعتمــاد :نــان ،پنیــر و دوغ بیشــترین میــزان نمــک را در غــذای
ایرانیهــا دارنــد
برای همینه که ایرانیا با نمکترین مردم جهانند
شهروند :ایمنترین خودروهای شاسی بلند کدامند
ثم طال  ،و خط یازده ترمز هم ندارن!!
شرق :تک و پاتک زنگنه و زنجانی
یعنی دماغ کدومشون میشکنه؟!
شهروند :طرح گردشگری روی دریای وحشی در دریای مازندران
مردم چه پیشرفت کردن !!
همدانپیام :اجاره نشینی با اعمال شاقه
جرمهای الکترونیکی هم کشف شد !!
شرق :گام دوم هستهای پس از  ۶۰روز
یعنی کفش اتمی پوشیده !!
کیهان :کاله گشاد مذاکره آمریکا این بار با داللی ژاپن!
به چشم بادامی ها توهین نکنیا

خبر

بیشه زارهای همدان زادگاه گیاهان دارویی
تنوع گونه های گیاهی و وجود بیش از یک هزار و  ۶۸۰گونه ،بیشه
زارهای همدان را به کلکسیونی زیبا از گیاهان دارویی و خوراکی کمیاب
تبدیل کرده است.
به گزارش ایرنا ،اســتان همدان از گذشــتههای دور یکی از قطبهای
توسعه و کشــت گیاهان دارویی بوده و شاید بتوان مراجعت فیلسوف
برجسته و دانشمند بزرگ جهان اسالم و ایران حیکم بوعلی سینا به دیار
هگمتانه را نیز از همین رو ارزیابی کرد.
همچنین این استان یکی از مراکز صدور گیاهان دارویی بوده است چراکه
با مطالعه کتابهای اندیشمندان خارجی ،به خاطرات آنها از گردآوری
گیاهان مفید و داوریی ایران در شهرهای همدان و تهران بر میخوریم.
با گذر از بیشه زارها ،ارتفاعات ،دشتها ،دامنهها و سرابهای این دیار
به وضوح میتوان پراکندگی گونههای مختلف گیاهی را شاهد بود.
شــاخص ترین محصول عرصههای رویش گاههای طبیعی این استان
«کتیرا» اســت که از نوعی گون (گون سفید) بدست میآید .همچینن
در ارتفاعات اســتان به صورت سنتی و مشاعی موسیر نیز بهره برداری
میشــود و شــیرین بیان نیز یکی دیگر از محصوالت تولید شــده در
عرصههای طبیعی این استان به شمار میرود.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همــدان گفت :بیش از  3۱۵گونه
داوریی ،صنعتی و خوراکی در اراضی ملی اســتان شناسایی شدهاند که
خودرو هســتند و مهمترین آنها آویشن ،بابونه ،اسپند ،رازیانه ،پنیرک،
گاوزبان ،ریواس ،کنگر ،کلپر ،بومادران ،خاک شــیر ،ســماق ،نسترن
وحشی و مریم گلی است.
اسفندیار خزایی اضافه کرد :همچنین سیر ،رازیانه ،گشنیز ،کلزا و سیاهدانه
گونههای مهم دارویی ،صنعتی و معطر هستند که در سطح استان پراکنش
داشته و در بخش کشاورزی به صورت انبوه تولید میشوند.
وی ادامه داد :گیاهان دارویی استان را با توجه به طریقهی مصرف آنها
بین اهالی منطقه میتوان در  ۲گروه بررسی کرد؛ گروه اول گیاهانی نظیر
موسیر ،ریواس ،سماق ،کنگر ،ترهی وحشی ،شنگ ،پای غازی ،کرفس
کوهی ،والک ،پیازک ،و پنیرک هستند که بهعنوان سبزیجات و میوهها
کاربردهای غذایی دارند و به صورت خام مصرف میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد :بعضی از این گونهها
به صورت غذاهای مجزا و یا به همراه غذاهای دیگر مصرف میشــود
که بهعنوان مواد اصلی در تهیهی برخی از غذاها ،چاشــنیها و ادویهها
مورد استفاده قرار میگیرند.
خزایــی افزود :گــروه دوم گیاهانی که فقط به منظــور کاربرد دارویی
برداشت میشوند که تعداد گونهها در این گروه بسیار بیشتر از گروه اول
بوده و شامل گیاهان دارویی فراوانی نظیر آویشن ،بومادران ،بابونه ،گل
ختمی ،پونهی کوهی ،خاکشیر ،گون ،باریجه ،چای کوهی ،کاسنی ،گزنه،
زنیان ،درمنهی کوهی ،شقایق نعمانی ،علف مار ،شیرین بیان ،بادرنجبویه،
خارخسک ،روناس ،منداب ،سنبلطیب ،شاهتره ،مرزنجوش ،پرسیاوش
میشود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز گفت:
 ۲۲گونه از گیاهان دیده شده در استان همدان از جمله گون سفید ،کتیرا،
مفراح و تیره بادامها مختص این استان و «آنومی» هستند.
عباس قبادی افزود :منابع طبیعی همدان در چند ســال گذشــته به
منظور زارعی کردن این گونهها گامهای مؤثری برداشته است و سال
گذشته برای نخســتین بار  ۶۰۰هزار بوته آویشن را در عرصههای
طبیعی کاشت.
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افت  ۴۰درصدی معامالت

بازار مسکن به خواب رفت

معامالت بازار مســکن شــهر تهران در اردیبهشــت ماه با کاهــش  4۰درصدی ،به
پایینترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر امالک ،قیمتها از دو هفته
قبل ثابت شده است.
به گزارش ایســنا ،افت معامالت مسکن در اردیبهشت سال  9۸نسبت به مدت مشابه در
سال قبل به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته واسطهها ،مالکان در دو هفته اخیر
دیگر قیمتهای پیشنهادی را باال نبردهاند.

شــیب نزولی قیمت ارز ،کاهش تنشهای سیاسی ،افت شدید توان طرف تقاضا و رکود
معامالتی ،مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مســکن ارزیابی میشــود .یکی از
مشــاوران امالک میگوید :بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین
معامالت افت کرد که تصور میکردیم به علت تعطیالت است اما پس از رشد قیمت در
 4۵روز ابتدای سال جاری ،از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.
مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان میدهد کاهش معامالت از تابستان ۱39۷
کلید خورده ،در نیمه دوم نزول بیشــتری پیدا کــرده و در دیماه با افت  ۶4درصدی به
پایینترین سطح خود رسیده است .سپس در اسفندماه با رشد  43درصدی ماهیانه و البته
کاهش  49درصدی ســالیانه معامالت مواجه شــدیم که باعث شد قیمتها  ۸/۸درصد

نســبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند .معامالت هم کاهش  ۷3و  3۲درصدی ســالیانه و
ماهیانه را به ثبت رســاند .مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در
اردیبهشت ماه  ۱39۸افت کرده و به  ۶درصد رسیده است.
آماری که مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه مشــاوران امالک از قراردادهای خرید و
فروش و اجاره در کل کشور در اردیبهشت ماه  ۱39۸ارایه داده است.
به گفته خســروی ،در کل کشــور نیز طی اردیبهشــت ماه  ۱39۸بالغ بر  ۷۶هزار و 393
قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که  ۶درصد کمتر از اردیبهشت  ۱39۷بوده است.
در بخش اجاره نیز  4۸هزار و  ۲3۲قرارداد صورت گرفته که از افت  ۱4درصدی نسبت
به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

e g h t e sa

انتقاد بخش خصوصی از عملکرد بخش دولتی

تولیدکنندهها
مجرمانه قضاوت نشوند

یادداشت

بحران اقتصاد و جلسات بينتیجه
« غزل اسالمي

استاندار در آخرین نشست با فعاالن بخش خصوصي فقط شنونده
خوبي بود .وقتي نمایندگا ِن معدنکاران در جلسه با استاندار مشکالت
این بخش را مطرح کردند اســتاندار فقط گــوش کرد و در نهایت با
حدود  ۱۰دقیقه ســخنراني کردن و بدون اینکه مشکلي را حل کند یا
مصوبه داشته باشد جلسه را جمعبندي کرد.
در مدت  ۶ماه اخیر این نخســتین باري نبود که استاندار این جلسه را
به این شکل اداره ميکند.
انتظار ميرفت وقتي این نشست به معدنکاران اختصاص یافته و قرار
است آنها مشکالت حوزه خود را عنوان کنند ،استاندار نیز براي حل
مشکالت و رفع موانع موجود دستوراتي را به مسئوالن و دستگاههاي
مرتبط صادر کند و مصوباتي تعیین کند.
معموالً جلســات اقتصادي اســتان مانند نشست اســتاندار با فعاالن
بخش خصوصي ،ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید ،شوراي اشتغال
و اقتصاد مقاومتي طوري برگزار و اداره ميشــد که پیش از تشــکیل
جلسه بررسيهایي روي مشــکالت موجود انجام شده و مدعوین با
آمادگي ذهني در جلسه حضور ميیافتند .مخصوص ًا نشست استاندار با
فعاالن بخش خصوصي طوري برگزار ميشد که وقتي فعاالن اقتصادي
مشــکالت پیشروي خود را مطرح ميکردند استاندار براي دلگرمي،
حل مشکالت و رونق اقتصادي با تسلطي که بر بخشهاي اقتصادي
داشــت راهکارهایي با تدبیر خود و یا مشورت با مدیران دیگر ارایه
و دســتوراتي براي اجراي آنها صادر ميکرد .از اینرو اگر قرار باشد
این چند جلسه بدون خرج کردن اقتدار و مصوبه و یا حتي قولهایي
از ســوي دولتيها به پایان برسد عم ً
ال این جلسات کارکرد خود را از
دست ميدهند و حل مشکالت اقتصادي و سروسامان دادن به اقتصاد
و وضعیت بخش خصوصي در حد شعار باقي ميماند.
این مدل اداره جلســه البته پیش از این و پــس از آن هم اتفاق افتاده
است .روز پنجشنبه صبح وقتي جلسه اقتصاد مقاومتي برگزار شد یکي
از دستور جلسهها واگذاري پروژههاي نیمه تمام به بخش خصوصي
بود که قرار بود مدیــران عملکرد خود در این حوزه را بیان کنند .اما
وقتي فقط یکي از مدیران از پروژههاي موجود که باید واگذار ميشد
ولي تاکنون اجرایي نشــده بود نام برد استاندار در واکنشي خطاب به
مدیر کل مربوطه گفت که اینها پروژههاي انجام نشده است شما درباره
واگذار شدهها صحبت بکن! گزارش مدیران در آن جلسه فقط از امور
انجام شــده بود و کسي متوجه نشد که آیا اقداماتي بیشتر از این باید
انجام ميشد که نشده یا همینها از سر استان هم زیادي است!
مردم از استاندار انتظار دارند که وقتي در هفته چندین ساعت مدیران
کل ،مسئوالن و اســتاندار در جلســات متعدد وقت صرف ميکنند
خروجي هم داشــته باشد .درست است که پس از استاندار شدن سید
ســعید شاهرخي ،از آن آمارهایي که مدیران براي نشان دادن عملکرد
هرچه بهتر خود ارایه ميکردند دیگر خبري نیســت که این یک گام
مثبت بهحســاب ميآید اما خبري هم از مصوبات و ُهل دادن ادارات
براي انجام امور محول شده و حل مشکالت بخش خصوصي نیست.
دو هفتــه قبل بود کــه معاون اقتصادي وزیر در همــدان گفت که با
سرعت کارگروه معدن را فعال کنید و مشکالت این بخش را حل کنید
زیرا استان همدان معادني دارد که ميتواند ارزش افزوده باالیي براي
استان و کشور داشته باشد .از این رو این نشست با بخش خصوصي
به معادن و فعاالن آن اختصاص یافت .در این جلســه نمایندگاني که
سوي معدنکاران در جلسه حضور یافته بودند فرصت یافتند تا برخي
از مشکالتشان را مطرح کنند.

اســتاندار همدان در نشســت شورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
پــس از اینکه بــه صحبت چنــد نماینده
از بخشهــاي مختلف معــدن گوش داد،
گفت :بســیاری از معضالت و مشکالت
با همکاری و تعامل قابل رفع شدن است
و اگر معدنکاران و دســتگاههای اجرایی
تعامل الزم را برای حل و فصل مشکالت
داشته باشــند ،هیچ پرونده قضائی تشکیل
نمیشود .سید سعید شــاهرخی در ادامه
ســخنانش گفت که اقــدام خوبي که در
این رابطه صورت گرفته تشکیل کارگروه
تعامل در اســتان اســت که باید فعالتر
شــود و پــس از آن پروندههایي که براي
معدنکاران در مراجع قضایي تشکیل شده
به کارگروه برگردانده شوند.
وي تأکیــدش بر این بود که ســعي شــود
پروندهاي تشــکیل نشود چون مراجع قضایي
هم تمایلي به افزایش پروندهها ندارند.
اســتاندار عنوان کرد :مدیران دستگاههای
اجرایی اســتان باید بــرای افرادی که در
صــف اول اســتخراج قــرار دارند وقت
بگذارند و با آنها تعامل و همکاری داشته
باشند.
شــاهرخی با بیان این کــه  3درصد از ذخایر
معدنی کشور در استان همدان قرار دارد گفت:
با این شرایط بخش معدن ظرفیت باالیی برای
رونق تولید و اشتغالزایی دارد.
شاهرخی با اشــاره به این که  ۲هزار و ۶4۰
نفر در بخش معادن استان به صورت مستقیم
مشــغول به کار هســتند ،گفــت ۱۵۰ :هزار
میلیارد تومان ارزش مواد معدنی استان همدان
به صورت خام است که در صورت فرآوری
ارزش آن چندین برابر خواهد شد.
شاهرخی تاکید کرد :در شرایط کنونی حمایت
از رونق و توسعه تولید و اشتغال در اولویت
همه دستگاهها اســت و معدنکاران به لحاظ
ســختی شرایط اســتخراج و اســتحصال و
چالشهای مــداوم با معارضان محلی نیازمند
توجه بیشتری هستند.
وی به فرمانداران و بخشــداران مأموریت داد
معارضــان محلی معادن را پیگیــری و برای

براســاس وعده بانکهای استان به  ۷۵درصد
برطرف کــردن اختالفها و برقراری صلح و
میرسد.
ســازش بین آنها اقدام کنند تا اینگونه موارد
وي ســپس گفت که  ۷معدن در روســتاي
تبدیل به پروندههای قضائی نشود.
دینگله کهریز نیاز به برق دارند که باید بررسي
مقــام عالــی دولت در اســتان همــدان به
کنید و ببینید مشکلشان چیست.
معدنکاران توصیه کرد :با اهالی روســتاها و
استاندار درباره پنجره واحد هم که یکي دیگر
ســاکنان پیرامون خود رابطه دوستانه برقرار
از مشکالت مطرح شده توسط معدنکاران بود
کرده و با ترمیم خرابیها ،نوسازی و بهسازی
گفت :اگر این پنجره وجود
جادهها و آبادانی روستا از
دارد باید کارکرد و خروجي
آنها دلجویی کنند.
هم داشته باشد و فقط در حد
وی همچنیــن به بانکها
یک تابلو و عنوان نباشد .باید
سفارش کرد :که بانکها
هدفي که بــراي آن تعریف
با معدنکاران مســاعدت
شــده اجرا شود تا طرحها و
کنند چون آنها وثیقه براي
مجوزها درگیرودار مشکالت
دریافت وام ندارند.
نمانند.
شــاهرخی بــا تأکید بر
رئیــس اتــاق بازرگانــی،
حمایــت همــه جانبــه
صنعت ،معدن و کشاورزی
دولــت از کارآفرینــان
همدان هم با اشاره به فعالیت
بخــش صنعــت ،معدن
اگر پنجره واحد وجود دارد
 ۲۷۰معدن گوناگون در این
و کشــاورزی گفت۶۸ :
باید کارکرد و خروجي هم
اســتان گفت ۲ :هزار و ۶4۰
درصــد منابــع بانکها
داشته باشد و فقط در حد
نفر در این واحدها مشــغول
به عنوان تســهیالت در
یک تابلو و عنوان نباشد
به کار هســتند که سهم قابل
اختیار تولیدکنندگان قرار
توجهی در اشتغال این منطقه
گرفته و امســال این رقم

استاندار همدان در جلسه اقتصاد مقاومتي:

پروژهها را سریعتر به بخش خصوصي واگذار کنید
■ همدان رتبه دوم در شاخصهاي اقتصاد مقاومتي شد

یکــي از دســتورات جلســه اقتصــاد
مقاومتي که پنجشنبه برگزار شد به واگذاري
پروژههاي نیمه تمــام به بخش خصوصي
مربوط ميشد .در این جلسه انتظار ميرفت
از موضوع ســیلوي همدان که سال گذشته
به یک دهم قیمت توســط خصوصيسازي
فروخته شــده و اکنون صدایش در آمده هم
صحبت شــود .اما کوچکترین اشارهاي به
این موضوع نشد ،در صورتیکه منافع استان
درگرو چنین معاملههاي اقتصادي اســت.
فروش ســیلوي  ۲۰هزار متــري به قیمت
 ۱۶میلیارد تومان آن هــم نه با مزایده بلکه
به صورت مذاکرهاي ظاهرا ً تخلفي است که
توسط خصوصيسازي و در سکوت استان
رخ داده و اکنون که برخي نمایندگان درباره
متضرر شدن اســتان در این معامله صحبت
ميکنند اســتاندار در جلسهاي که به اقتصاد
مقاومتي و خصوصيسازي مربوط ميشود
کوچکترین صحبتي دراینباره نکرد.
آنچیزي که در جلســه واگذاريها اهمیت
داشــت صرف ًا تعداد پروژههاي واگذار شده
توســط ادارات به بخش خصوصي بود .تا
آنجا کــه وقتي یکي از مدیــران کل درباره
تعــداد پروژههاي آن دســتگاه کــه باید به
بخش خصوصي واگذار شــود ولي تاکنون
نشده ،نام برد انتقاد استاندار را در پي داشت،
بهطوريکه به وي تذکر داد و گفت که «تعداد

پروژههاي واگذار شــده را عنوان کن» .پس
از آن دیگر هیچ مدیر کلي بهجز پروژههاي
واگــذار شــده صحبت دیگري نکــرد .در
حالیکه اگر قرار است مدیري تشویق و تأیید
شود باید گزارشي ارایه بدهد که در آن نشان
بدهد از چه تعداد پروژه شناســایي شده از
اموال دستگاه زیرمجموعه خود چند پروژه
را تاکنون واگذار کرده است.
استاندار روز پنجشنبه در جلسه اعضای ستاد
اقتصــاد مقاومتی پس از آنکه برخي مدیران
گزارش عملکرد خود در رابطه با واگذاري
پروژههاي نیمهتمام به بخش خصوصي ارایه
کردند ،گفت که این استان روی ریل توسعه
قرار گرفته اســت و به دور از هرگونه شعار
و آماری که قابل لمس نباشد ،پیش میرود.
سیدسعید شاهرخي با تأکید براینکه واگذاری
پروژهها به بخش خصوصی جدی اســت،
ادامــه داد :در واگــذاری پروژهها به بخش
خصوصی باید کمیت و کیفیت واگذاری مد
نظر باشد.وي بیان کرد :اثر بخشی کار ما در
واگذاری پروژهها است به طوریکه باید با این
اقدام باری از دوش دولت برداشته شده و به
مردم کمک شود.
شاهرخي با بیان اینکه در استان همدان 9۰۰
پــروژه نیمه تمام وجــود دارد ،گفت3۸۰ :
پروژه قابل واگذاری است و توجیه دارد به
بخش خصوصی واگذار شــود ،بنابراین کار

کردن روی این  3۸۰پروژه اولویت اســتان
است.

تقدیر اســتاندار از شــرکت آب
استان بهخاطر واگذاري پروژهها

استاندار پس ارایه گزارش دستگاههاي دولتي
از عملکــرد خود در تعــداد پروژههایي که
تاکنون به بخش خصوصي واگذار کردهاند،
گفت :آب و فاضالب استان و آب منطقهاي
در این زمینه بسیار خوب عمل کردهاند که از
آنها تشکر ميکنیم.

 ۲5سال زندگي در خانه سازماني
معني ندارد

شاهرخی در بخش دیگري از سخنان خود
برفروش خانههای سازمانی مازاد در استان
تأکید کــرد و گفت که اصال توجیهی ندارد
فردی  ۲۵ســال در خانه ســازمانی زندگی
کند و اکنون کارش به مراجع قانوني بکشد
در صورتي که خبر هــم داریم که خودش
خانه دارد..وي افزود :سازمانها درصدی از
خانههای ســازمانی را میتوانند نگهدارند و
مازاد را به فروش برسانند و هیچ دستگاهي
هم نگران از دســت دادن اموال خود نباشد
چــون با فروش آنها را بــه نقدینگي تبدیل
ميکند.شاهرخی با اشاره به کند بودن روند
واگذاري پروژهاي نیمهتمام دولتي به بخش
خصوصي گفت :تا کی بناست که پروژهای
بــا  ۲۰و  3۰درصد پیشــرفت باقی بماند و

سرمایه مردم از بین برود ،اموال دولتی مازاد
میتواند براساس چهارچوب به فروش برسد
و صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام غیر قابل
واگذاری یا پروژهها شود.
وی با اشاره به اختصاص بودجه برای راهن
آهن همدان ،اظهار کرد :برقی کردن راه آهن
همدان به سنندج ،تکمیل ایستگاهها و تکمیل
و جانمایی ایستگاه داخل شهر قطار و قطار
شهری همدان را در برنامه داریم.

سد نعمتآباد امسال تکمیل شود

شاهرخی با تأکید براینکه سد نعمتآباد باید
امسال تکمیل شود ،گفت :در حوزه بهداشت
و درمان تحول جدی در استان در حال وقوع
است.وي خاطرنشان کرد :به عملکرد برخی
از دستگاههای استان انتقاد داریم به طوریکه
این دستگاه ها کار می کنند اما با توجه به اینکه
برخی از اعتبارات گلوبال است باید بدوند.
وی با اشــاره به اینکه براساس ارزیابیهای
وزارت کشور استان همدان در ستاد اقتصاد
مقاومتی رتبه دوم را کسب کرده است ،افزود:
براســاس ارزیابیهای وزارت کشور استان
همدان رتبه دوم را در شــاخص های مالک
ارزیابی از نظر تشکیل جلسات مصوبات و
میزان تحقق مصوبات داشته است.

مقدمات واگذاری  ۶0پروژه بزرگ
به بخش خصوصی فراهم شد
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه همدان با

بیان اینکه جایگاه استان همدان در واگذاری
پروژهها به بخش خصوصی از نظر ســهم
ریالی و تعداد پروژهها خوب اســت ،ابراز
کرد :تاکنون  ۵4۶پروژه به بخش خصوصی
واگذار شده است.
سیداســکندر صیدایی با اشاره به اینکه اداره
کل ورزش و جوانان استان از نظر واگذاری
پروژههــا به بخش خصوصی پیشــرو بوده
است ،تصریح کرد :این دستگاه در سال ،9۵
 ۱۶۷پروژه ،در سال  3۸ ،9۶پروژه و در سال
گذشته نیز  ۱۶پروژه را به بخش خصوصی
واگذار کرده است.وی افزود :بهزیستی نیز در
زمینه خصوصیسازی پروژهها موفق عمل
کرده و توانســته در سال  ۵۰ ،9۶پروژه و در
سال  9۷هم  ۱۶پروژه را به بخش خصوصی
واگذار کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان
گفت :براساس آمار سازمان برنامه و بودجه
کشور  ۲3درصد سهم ریالی واگذاری پروژهها
به بخش خصوصی در کشور مربوط به استان
همدان است ،جایگاه و سهمیه شهرستانهای
استان نیز در زمینه خصوصیسازی پروژهها
قابل توجه بوده است.صیدایی افزود :در سال
 9۸نیز دســتگاهها به خوبــی ورود کرده و
فرآیند ارزشگذاری ،استعالم و اطالعرسانی
را شروع کردند .امسال مقدمات واگذاری ۶۰
پروژه بزرگ به بخش خصوصی فراهم شده
اســت ۱3 .دستگاه بزرگ در استان مقدمات
واگذاری در سال  9۸را پیگیری میکنند.

بیشــتر پروژههای واگذار شده به
بخش خصوصی حراج بیتالمال بود
نماینــده مــردم رزن در مجلس شــورای
اســالمی هم با بیان اینکه برای اجرای اصل
 44قانون اساسی در کشور با مشکل اساسی

دارند.
علی اصغر زبردست با تأکید بر فرآوری مواد
معدنی استخراج شــده از معادن استان افزود:
فعاالن این عرصه برای فرآوری و ایجاد ارزش
افزوده نیازمند همه جانبه دولت هستند.
وی به مشــکالت معدنکاران اشاره کرد و
گفت :ارجاع مداوم صاحبان صنایع معدنی
به دادگســتری ،طوالنی بودن روند تمدید
پروانههــای بهرهبرداری معــدن ،تحقیق
و تفحــص از معــادن اســتان ،بیتوجهی
سیســتم بانکی به رکود اقتصادی و تمکین
نکردن به بخشــنامههای بخشودگی جرایم
و دیرکــرد ،کمبود ســرمایه در گردش و
تعــارض برخی مفاد قانونی مانند ماده ۲۶
قانــون معادن با مــاده  3۱قانون حفاظت
از عرصه هــای منابــع طبیعی از مســائلی
اســت که بیشــتر معدنکاران با آنها دست
به گریبان هستند.
زبر دســت یادآوری کرد :تکریــم جایگاه و
منزلت تولیدکنندگان و حمایت از این قشــر
وظیفه همگانی اســت و شایسته نیست این
کارآفرینان را با دیــدگاه مجرمانه قضاوت و
داوری کرد.

مواجــه بودیم ،بیان کرد :اجــرای اصل 44
قانون اساســی به خوبی عمل نشده و اکثر
پروژههای واگذار شده به بخش خصوصی
در واقع حراج بیتالمال بوده و کارایی زیادی
نداشته است.
حسن لطفی با طرح این سؤال که آیا دولت
باید مجموعهای را تکمیــل کرده و بعد در
اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ ادامه داد:
این واگذاری نیست بلکه یک نوع اجاره دادن
است.
با اشــاره به اینکه وی در شهرســتان رزن
یــک اســتخر را ورزش و جوانان به بخش
خصوصی واگذار کرده است ،بیان کرد :باید
در واگذاری پروژهها قیمت واقعی و ارزش
واقعی پروژهها مد نظر باشــد و صالحیت
افراد در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بــر اینکه نظارت بر نحوه ارایه
خدمات به مردم مد نظر قرار گرفته شــود
افــزود :از پروژههایی که اجــرای آن صفر
تا صد به دســت بخش خصوصی اجرایی
میشود اســتقبال میکنیم نه پروژههایی که
اکثر کار را دولت انجام داده و بعد به بخش
خصوصی واگذار کنیم.
لطفی با اشــاره به اینکه در شهرســتان رزن
چهار پروژه به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی
اســت ،افزود :یکی از پروژههای در دست
اجرا از ســوی بخش خصوصی بیمارستان
رزن با اعتبار  ۶۰میلیارد تومان است که حتي
براي آن تسهیالت هم نگرفتهاند.
وی با بیان اینکه شــرکت شســتا پروژهای
بــا اعتبار  ۲۰۰میلیارد تومان با اشــتغالزایی
یکهزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم
در دســت اجرا دارد افزود :یک کشــتارگاه
صنعتی نیز در رزن در حال ساخت است.

نگاه

بودن یا نبودن اقتصاد آزاد؟
مسئله این است

بنگاههای اقتصادی کشــور ماههاست که درگیر استرس و التهاب
و ســردرگمی وضعیت بازار و اقتصاد هســتند .این مشکالت مانعی
جدی برای برنامهریزیهای بلندمدت بنگاههای اقتصادی بوده و آنها
را به اجبار به سمتی برده که تنها به حفظ شرایط موجود و جلوگیری
از تعطیلــی فکر کنند .اقتصاد ایران از منظر عملکرد اقتصادی متاثر از
شرایط تحریمی و فشارهای بیرونی در کنار عدم تعادلهای اقتصادی
در داخل وارد یک دوره رکود تورمی شده است .طی یکسال گذشته
و با تشــدید تحریمهای بینالمللی علیه کشــور ،دسترسی بنگاههای
کشــور به بازارهای مالی و تجاری بینالمللی محدود شــده اســت.
عدم دسترســی به بازارهــای مالی و تجاری بینالمللی باعث شــده
اســت بنگاههای اقتصادی از منظر دسترســی به مواداولیه و کاالهای
واســطهای وارداتی با محدودیت مواجه شــوند یا به دلیل هزینههای
ناشــی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر ،هزینههای بنگاه
برای سطح مشــخصی از مواداولیه و کاالهای واسطهای افزایش یابد
و همیــن امر باعث شــود تقاضای بنگاه بــرای مواداولیه و کاالهای
واســطهای وارداتی کاهش یابد .شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به
امکان و میزان جانشینی مواداولیه و کاالهای واسطهای وارداتی با تولید
داخل بستگی دارد.
طی چند دهه گذشته شاهد تاثیرات منفی سیاست بر اقتصاد بودهایم.
رابطه میان سیاســت و اقتصاد ،یک رابطه دو طرفه اســت و از آنجا
که دســتیابی به ســهم بیشــتر کیک اقتصاد ،به معنای برخورداری از
قدرت و نفوذ سیاسی باالتر است ،عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود
توزیع قدرت در محیط سیاسی را تحتتاثیر قرار داده و از این مسیر،
سیاستگذاری آینده اقتصاد را تحتتاثیر قرار میدهد .به بیان دیگر،
تقابل میان سیاســت و اقتصاد یک بازی پویاســت که در بلندمدت،
کامیابی شکست ملتها از مسیر آن تعیین میشود.
این روزها کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ایاالت متحده
آمریکا شــده و ترامپ و تیم همراهــش از هر ترفندی برای تضعیف
ایران استفاده کرده و خواهند کرد .در دوره گذشته تحریمها ،هنگامی
که صحبت از تحریم نفت شــد ،سیاستمداران آن را امری غیرممکن
میدانســتند ،ولی گذشت زمان نشــان داد که فروش نفت به شدت
کاهش یافت و درآمدهای نفتی دولت به شدت به خطر افتاد.
آنچــه در جهان امروز میتواند به عنوان یک ابــزار مهم و تاثیرگذار
قدرت ایفــای نقش کرده و از کشــور در مقابل دســتاندازیهای
بیگانگان محافظت کند ،ایجاد وابستگی متقابل سایر کشورها به اقتصاد
کشورمان اســت .جامعه ایرانی در طول  ۱۰۰سال گذشته هیچگاه در
مســیر عبور از اقتصاد دولتی و رشد بخش خصوصی موفق نبوده و
همه چیز تنها در حد حرف و تئوری بوده اســت .ایران در طول چند
دهه گذشــته به دالیل مختلف اقتصاد آزاد را نپذیرفت و نتوانست آن
را جایگزین اقتصاد دولتی کند .متاســفانه این روند تا به االن نیز ادامه
داشته و به کرات دیدم که هر بار سیاسیون در دولتهای مختلف ،پس
از اتمام کار دولتیشان روانه بنگاههای خصوصی شدهاند.
در محیط داخلی بزرگترین مشکلی که بنگاههای ما با آن مواجه هستند
و قابلیت برنامهریزی در تخصیص منابع و تولید را از ایشــان ســلب
میکند و از این رهگذر زیانهای فراوانی را بر بنگاه و سرمایههای ملی
تحمیل میکند ،نبودن ثبات در سیاستها و دستورالعملهای نهادهای
دولتــی وزارتخانهها و گمرکات و بانــک مرکزی و تغییرات هفتگی
و ماهانه آنها اســت که هزینههای بسیاری را به بنگاههای خصوصی
تحمیل میکند.
در شــرایط پیچیده و مبهم موجود شاهد هســتیم که دولتمردان تنها
نظارهگر شــرایط هســتند و عمال هیچ راهحل و کمکی برای برطرف
کردن مشکالت ندارند .مشکالتی که به اعتقاد کارشناسان ،راهحل آنها
چندان ســخت و دور از دسترس نیست .موضوع اصلی این است که
ارادهای برای حل مشکالت وجود ندارد .شاید هم علت این است که
این مشــکالت و درهم ریختگیها نتیجه کارکرد سیاستگذاریهای
همین دولتمردان بوده است.
باید قبول کنیم که تهدید سیاســتگذاریهای غلط داخلی هزینههای
ســنگینتری از تحریمهای خارجی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
روند تحریمها و آثار مخرب آنها از ثبات نسبی برخوردار بوده است و
فرصت مقابله و چگونگی برخورد با آنها و یافتن راهحلی که از آنها به
دور زدن تحریمها یاد میشود ،برای مدیران بنگاه میسرتر بوده است.
عمده مشکالت امروز بنگاههای ایرانی ناشی از سیاستهای اقتصادی
داخلی اســت .این سیاســتها هیچگاه در دوره رونق و رشد اجازه
عرض اندام به بنگاههــای بخش خصوصی نداده و در واقع امکانات
و فرصتهای فراهم شــده را یا در اختیار بنگاههای دولتی قرار داده
یا به بنگاههای شــبهدولتی که در اثر اجرای نادرســت سیاستهای
خصوصیســازی شــکل گرفته بودند ،اعطا کرده و از این میان سهم
بنگاههای واقعی بخش خصوصی اندک بوده است.
در دوران رکــود ابزارهایی به کار برده شــده که کامال خالف رونق
تولیــد و ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی بــوده و اگر رانت و
انحصاری هم ایجاد شــده ،در اختیار بنگاههای وابســته قرار گرفته
اســت .خارج کردن بنگاههای اقتصادی از فشــار شدید موجود در
فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روششناختی چندان سخت و
پیچیده نیســت .آزادسازی اقتصادمان بهگونهای که محوریت اقتصاد
در دســت بخش خصوصی واقعی قرار گیــرد و دخالتهای دولت
تمام شود ،تنها سیاستگذار و ناظر باشد ،راهی است که کشورهای
توسعهیافته قبال تجربه کردهاند.
در همه این کشــورها بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد اســت.
دولتهــا دخالتــی نمیکنند ،قیمتگــذاری دســتوری نمیکنند و
تعرفههای گمرکی و دستورالعملها را مرتب تغییر نمیدهند .تنها راه
پیش روی ما ،اقتصاد آزاد اســت .منافع ملی کشور در بلندمدت تنها
به کمک اقتصاد آزاد تامین خواهد شــد .اقتصاد ایران باید خود را از
سیطره سیاست رها کند.
*مجيد سليمیبروجنی
تحليلگر اقتصادی
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پیشخوان
آموزش رایگان گلف به دانشجویان دانشگاه
آزاد همدان
برای نخستین بار دانشجویان دانشگاه آزاد همدان به صورت رایگان
ورزش های زیرمجموعه رشته گلف را آموزش دیدند.
رئیس هیأت گلف همدان در حاشیه برپایی این دوره یک روزه به ایرنا
گفت :کارگاه آموزش گلف و رشتههای زیر مجموعه شامل مینی گلف،
وودبال و بهکاپ براساس تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه آزاد اسالمی
همدان ،برای دانشجویان این مرکز برگزار شد.

خبـر

برگزاری مسابقات تنیس بانوان بزرگداشت
فتح خرمشهر

مســابقات تنیس بانوان به مناســبت بزرگداشــت سالروز فتح
خرمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،در ادامه
برگزاری مسابقات الیت کاپ بانوان  ، ۱39۸سومین هفته این رقابتها
با عنوان بزرگداشت سالروز حماسه فتح خرمشهر برگزار شد.
در پایــان ایــن رقابتها خانمهــا آیدا خوشــخاضع و فاطمه عبداهلل
بــه ترتیب مقامهای اول و دوم را کســب نمودند و خانمها گلنســا
شوشتری و مهرو میراسماعیلی مقام سوم مشترک را بدست آوردند.
ایــن رقابتها به میزبانی آکادمی تنیس الیــت و زیر نظر هیأت تنیس
اســتان برگزار می شود و در پایان هر هفته عالوه بر امتیازات فنی ،
جوایزی به نفرات برتر اهداء می گردد.

علی اصغر ســالوند اظهار داشــت :این کارگاه برای دانشجویان رشته
تربیت بدنی در مقاطع کاردانی و کارشناســی به مدت سه ساعت در ۲
بخش تئوری و عملی با حضور  ۶۰ورزشکار دایر شد.
وی اضافــه کرد :گلف و رشــتههای زیرمجموعه آن جزو ورزشهای
پرنشــاط و جذاب به شــمار میرود و امروزه عالقه مندان فراوانی را
جذب کرده است.ســالوند با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای اصلی
هیأت گلف همدان برگزاری دورههای آموزشــی است ،گفت :تاکنون
بیش از  ۱۵دوره آموزشی را برای قشرهای مختلف برگزار کردهایم.
رئیس هیأت گلف همدان یادآور شد :دانشگاهها یکی از مراکز مهم در

آموزش و اســتعدادیابی رشته گلف هستند و بر این اساس طی تفاهم
نامه منعقد شده ،دورههای آموزشی را به صورت رایگان برگزار میکنیم.
وی ،افزایش شمار ورزشــکاران سازمان یافته ،استعدادیابی و همگانی
کردن ورزشهای زیرمجموعه گلف را جزو اهداف مهم برشمرد.
در این کارگاه سمیرا حسینی از اعضای فعال هیأت گلف استان همدان
در حکمی به عنوان مسئول انجمن گلف دانشگاه آزاد اسالمی منصوب
شد.همچنین مقرر شد استادان و دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی با
 ۵۰درصــد تخفیف از مجموعه اختصاصی مینی گلف اســتان همدان
استفاده کنند.
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بانوی همدانی در دور جدید تمرینات
تیم آبهای آرام بانوان در دریاچه آزادی
سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام بانوان از ۱۰
خردادماه به میزبانی دریاچه آزادی برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ،دور
جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام بانوان از  ۱۰خردادماه در بخش
کایاک و کانو آغاز می شــود .آرزو حکیمی مقدم بانوی همدانی به
سومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام دعوت شد.
این اردو با حضور  9قایقران تا  ۲۶خردادماه در دریاچه آزادی ادامه
پیدا خواهد کرد.
فاطمــه مجللی هدایت ایــن تیم را بر عهــده دارد و رحیم برادری
سرپرست اردو است.
آرزو حکیمی مقدم از همدان ،گلناز غضنفریان از مازندران ،ســمن
ســلطانی از تهــران و هدیه کاظمی و کیانا کمــال زاده از هرمزگان
در بخش کایاک و آتنا رئوفی و زیبا ســماک حرفه از گیالن ،مهســا
کهنسال از خوزســتان و مریم شورگشتی از تهران قایقرانان دعوت
شده به اردو هستند.

پدرو باالتر از همه بازیکنان جهان فوتبال
هافبــک اســپانیایی تنهــا بازیکــن در جهــان فوتبــال اســت کــه
توانســته  ۶جــام مهــم را فتــح کنــد.
بــه گــزارش ایســنا  ،پــدرو رودریگــس یکــی از بازیکنــان برجســته
فینــال لیــگ اروپــا  ۲۰۱9بــود .هافبــک اســپانیایی در پیــروزی 4
بــر یــک چلســی مقابــل آرســنال یــک گل بــه ثمــر رســاند و
توانســت یــک جــام دیگــر بــه افتخاراتــش اضافــه کنــد .او اکنــون
هــر  ۶جــام مهــم جهــان را در ویتریــن افتخاراتــش دارد .پــدرو
تنهــا بازیکنــی اســت کــه توانســته قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان
اروپــا ،لیــگ اروپــا ،ســوپر جــام اروپــا ،جــام جهانــی باشــگاهها،
جــام جهانــی و یــورو را بــه دســت آورد.
هافبــک اســپانیایی پیــش از ایــن ســه بــار فاتــح ســال لیــگ
قهرمانــان شــده بــود ( ۲۰۱۱ ،۲۰۰9و  .)۲۰۱۵همچنیــن ســه ســوپر
جــام اروپــا را بــه دســت آورده بــود .او در ســالهای  ۲۰۰9و
 ۲۰۱۱نیــز قهرمانــی در جــام جهانــی باشــگاهها را تجربــه کــرد.
همــه ایــن عناویــن در دوران درخشــان بارســا بــه دســت آمــد.
عــالوه بــر عناویــن باشــگاهی پــدرو در عصــر طالیــی تیــم ملــی
اســپانیا نیــز حضــور داشــت .او در جــام جهانــی  ۲۰۱۰آفریقــای
جنوبــی و یــورو  ۲۰۱۲بــازی کــرد .اســپانیا در هــر دو رقابــت
جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد.

اسامی داوران فینال جام حذفی فوتبال
مشخص شد
کمیته داوران فدراسیون فوتبال ،اسامی داوران قضاوت کننده در
فینال جام حذفی را اعالم کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون ،مسابقه فینال جام حذفی بین دو
تیم پرســپولیس و داماش گیالنیان روز یکشنبه  ۱۲خردادماه ساعت
 ۲۱در ورزشگاه شهدای فوالد شهر اهواز برگزار میشود.
برهمین اســاس کمیته داوران اســامی داوران قضاوت کننده در این
دیدار را به شرح زیر اعالم کرد:
داور :موعود بنیادیفر
کمکها :بابک داوری و علی دودانگه
داوران پشت دروازه :حسین زرگر و کوپال ناظمی
داور چهارم  :حسین مرادی
ناظر داوری  :زاهد بحرینی
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خداحافظی رسمی هازارد
از چلسی
ستاره بلژیکی باشگاه چلسی رسما
اعالم کرد که از این تیم جدا میشود و
راهی مادرید خواهد شد.
به گــزارش فارس ،فینــال لیگ اروپا
میان تیمهای چلســی و آرســنال در
ورزشــگاه المپیک باکو برگزار شد و
با پیروزی  4بر یک شــاگردان ساری
به پایان رسید.
در ایــن بازی ادن هازارد موفق شــد با
دبلــی که انجام داد نقشــی مهم و تاثیر
گذار در این قهرمانی داشــته باشد و به
نوعی مرد جادویی این رقابت بود.
وی در پایــان این بازی از خروجش از
چلسی خبر داد و گفت که تصمیمش را
دوهفته گذشته به اطالع مقامات چلسی
قرار داده است.
هازارد عنوان کرد کــه برای انتقال اوبه
رئال مادرید توافق باشگاه چلسی و رئال
مادرید فقط باقی مانده است.

2
همیشه به بازیکنان جوان
اهمیت می دهم

برگزاری مسابقات تکواندو بانوان
در شهرستان اسدآباد
بــه مناســبت گرامیداشــت آزادســازی خرمشــهریک دوره
مســابقات تکوانــدو بانــوان در شهرســتان اســدآباد برگــزار شــد.
یــک دوره مســابقات تکوانــدو بــه مناســبت گرامیداشــت
آزادســازی خرمشــهردر مجموعــه ورزشــی آزادی اســدآباد در رده
ســنی نونهــاالن برگزارشــد  .ایــن مســابقات بیــن باشــگاه هــای
کارگــران ،آدراپانا،ولیعصــر و مجموعــه آزادی بــا حضــور ۵۰
ورزشــکار برگــزار شــد.
ســاغر خادمــی ,فاطیمــا ســنگری ,مهیــا عباســی ,ملیــکا ســالم
,فرزانــه قــادری ،درســاصفری ،مبینــا عافیتــی ،الینــا فــالح ،مهــراوه
عافیتی،رمیســا فرهــادی ،نســترن فروتــن و نگیــن شــمس نفــرات
برتــر ایــن رقابتهــا شــدند .در پایــان بــه نفــرات اول تــا ســوم
حکــم قهرمانــی اهــدا گردیــد.
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برنامهریــزی و دنبال کــردن یک رژیم
ورزشی منظم مسألهای است که افراد بسیاری
در تــالش برای انجــام آن هســتند اما اگر
چه ورزش فواید سالمت بســیاری را ارائه
میکند ،زیادهروی در آن نیز میتواند نتایجی
نامطلوب به همراه داشته باشد.
به گزارش ایســنا ،خســتگی پــس از انجام
تمرینات ورزشــی میتواند به واسطه تأمین
ســوخت ناکافی برای بدن شــکل بگیرد اما
گاهی اوقات خســتگی شدید پس از ورزش
در واقع نشــانهای از اســتراحت ناکافی بدن
بین جلســات تمرین و ناتوانی آن در ترمیم
و تقویت شرایط خود است.
در شــرایطی که میزان ورزشی که باید انجام
دهید به عوامل مختلفی از جمله سن ،سالمت
کلــی و اهداف شــما بســتگی دارد ،برخی
نشــانههای کلی میتوانند از سخت گرفتن
بیش از حــد به خود و زیادهروی در ورزش
حکایت داشته باشند.
ورزش بیش از حد میتواند به خســتگی و
عدم تحقق اهداف مد نظر شــما منجر شود.
در این شــرایط بهتریــن کاری که میتوانید
برای سالمت خود انجام دهید ،کاهش فشار
تمرینــات یا ایجاد تغییر در برنامه ورزشــی
است.
نشانههای هشدار دهنده ورزش بیش از حد
به جای افزایش سطوح انرژی پس از ورزش
با احساس خستگی شدید مواجه هستید
خســتگی پــس از انجــام تمرینــات ورزشــی
میتوانــد بــه واســطه تأمیــن ســوخت
ناکافــی بــرای بــدن شــکل بگیــرد امــا
گاهــی اوقــات خســتگی شــدید پــس از
ورزش در واقــع نشــانهای از اســتراحت
ناکافــی بــدن بیــن جلســات تمریــن و

ناتوانــی آن در ترمیــم و تقویــت شــرایط
خــود اســت.

برنامــه خواب نامنظــم و ضعیفی
دارید

آیا در به خــواب رفتن و خواب باقی ماندن
مشــکل دارید یا بدون در نظــر گرفتن این
که چند ســاعت در شب میخوابید همچنان
با احساس خســتگی مواجه هســتید؟ این
مشــکالت میتوانند نشانهای از سطوح بیش
از حد کورتیزول در بدن باشد .کورتیزول یک
هورمون استرس است که انجام ورزش بیش
از حد یکی از دالیل ترشح آن در بدن است.
کورتیزول اضافه میتواند بر کیفیت و کمیت
خواب تأثیرگذار باشد.

غمگین هستید

در بهترین حالت انجام ورزش موجب ترشح
اندورفین در بدن میشود که به بهبود خلق و
خو و احساس تندرستی و خوشبختی منجر
میشــود .با این وجود ،ورزش بیش از حد
میتواند نتیجهای متضاد داشــته باشــد و با
احســاس غم و ناراحتی بیشتر مواجه شوید.
بین جلســات ورزش خود زمان کافی برای
استراحت اختصاص دهید.
اگر بیشــتر از حد عادی آشــفته و پریشان
هســتید و تحریکپذیری شــما نســبت به
گذشــته افزایش یافته اســت ،شــاید انجام
ورزش بیش از حد زمینهســاز این شــرایط
شده باشــد .زمان بیشتری را برای استراحت
و ریکاوری اختصاص دهید تا جسم و روان
شما سپاسگزار این شرایط باشند.

بیشتر از حد معمول بیمار میشوید

ســرماخوردگی یا مواجهه مکــرر با عالئم
آنفلوآنــزا میتوانــد در نتیجــه صرف زمان
بیش از حد در باشــگاه رخ دهد .اگر به رغم

برخــورداری از یک سیســتم ایمنی به طور
کلی خوب به طور مکرر بیمار میشوید ،این
میتواند نشــانهای از تضعیف سیستم ایمنی
شما بهواســطه ورزش بیش از حد باشد که
هر چه بیشتر مستعد ابتالء به بیماری شدهاید.
چگونــه از فعالیت بیش از حد در باشــگاه
پرهیز کنیم
اگــر حتــی برخــی از عالئــم بــاال را تجربــه
میکنیــد ،خبــر خــوب ایــن اســت کــه
گزینههــای مختلفــی بــرای کمــک بــه
پیشــگیری از ورزش بیــش از حــد وجــود
دارنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:

استراحت به میزان کافی

حتــی فعالترین افراد نیز به اســتراحت بین
جلســات ورزشــی یا فعالیت طوالنی نیاز
دارند تــا ریکاوری بدن بــه خوبی صورت
بگیرد .یک یا دو روز استراحت بین جلسات
تمرینات ورزشی شــدید برای بهبود شرایط
بدن ضروری است.
غذا خوردن و نوشیدن مایعات به میزان کافی
اگر آب و سوخت مورد نیاز بدن را به میزان
کافی تأمین کنید ،جلســات ورزشــی شما
کارآمدتــر خواهند بود و بــدن پس از انجام
تمرینات ورزشــی روند بهبودی را راحتتر
طی میکند.

تنظیم شدت تمرینات

به جای حضور روزانه در جلســات ورزشی
طوالنیمدت و فرســاینده ،شدت تمرینات
خــود را تنظیم کرده و پس از یک جلســه
تمرینات ورزشــی شــدید ،روز بعــد را به
فعالیتهایــی با شــدت کمتر ماننــد انجام
حرکات کششی ،مدیتیشن یا یوگا اختصاص
دهید.

دو بانوی
قایقرانیکار
همدان
در اردوی تیم
ملی روئینگ
چهارمیــن اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی
روئینــگ بانــوان بزرگســاالن بــا حضــور
 9پــاروزن در دریاچــه آزادی آغــاز مــی
شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
ورزش و جوانان اســتان  ،مرحله چهارم
اردوی تدارکاتی تیــم ملی روئینگ بانوان

اسپالتی
از اینتر
اخراج شد

بزرگســاالن به منظور حضــور موفق در
مسابقات کســب ســهمیه المپیک توکیو
 ۲۰۲۰با حضور  9ورزشکار از  4خردادماه
در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار
می شــود .مریم کرمی و کیمیا زارعی دو
بانوی قایقرانــی کار همدان به اردوی تیم
ملی روئینگ دعوت شدند .
باشــگاه اینتر به همکاری خود با اسپالتی
پایــان داد بدون آن که جایگزین او را معرفی
کند.
به گزارش ایســنا ،اینتر با هدایت اسپالتی در
رده چهارم رقابتهای ســری  Aقرار گرفت
و توانست ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به

ایــن مرحلــه از اردو تــا  ۲4خــرداد مــاه
ادامــه خواهــد داشــت.
بهنــاز مرادخانــی مربــی ،آنــا بلوریــان
کمــک مربــی ،همــا خاتمــی دســتیار
مربــی و سرپرســت تیــم و رحیــم بــرادری
سرپرســت اردوهــا کادر فنــی تیــم را
تشــکیل مــی دهنــد.
دست آورد.چنان که پیشبینی میشد باشگاه
اینتر به همکاری خود با اســپالتی پایان داد و
رسم ًا این مربی را از کار برکنار کرد.
باشــگاه اینتر در بیانیهای رســمی نوشت:
همکاری ما با اســپالتی به پایان رســید و
او دیگر ســرمربی اینتر نخواهد بود .از این

سرمربی تیم ملی فوتبال ،تمرین ملی
پوشان جوان را زیر نظر داشت.
تمرین تیــم فوتبال جوانان زیر نظر پور
موســوی در حالی در زمین شماره یک
مرکز ملــی فوتبال در حــال برگزاری
است که مارک ویلموتس سرمربی تیم
ملی فوتبال بزرگساالن نظاره گر تمرین
بازیکنان بود.
مــارک ویلموتس در گفــت و گوی
کوتاهــی که بــا بازیکنــان تیم ملی
جوانان داشــت عنوان کرد :همیشه به
بازیکنان جوان بسیار اهمیت می دهم
و بازی های آنهــا را دنبال می کنم و
بدون شک از آنها برای حضور در تیم
ملی استفاده می کنم.
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هازارد بهترین است
بازیکن اسپانیایی چلسی به ستایش
از ادن هــازارد پرداخــت و تیمش را
شایسته قهرمانی در لیگ اروپا دانست.
به گزارش ایسنا ،چلسی در دیدار فینال
لیگ اروپا توانســت با نتیجه  4بر یک
آرسنال را در هم بکوبد و جام قهرمانی
را باالی سر برد.
پدرو رودریگس در این دیدار درخشید
و توانست یکی از گلهای تیمش را به
ثمر رساند.بازیکن اسپانیایی چلسی بعد
از بازی اظهار کرد :در نیمه نخست هر
دو تیم بازی هجومی را در دســتور کار
خود قرار دادند .آرســنال فرصتهای
بهتری داشت اما توپی از خط دروازهها
عبور نکرد .در نیمه دوم شرایط متفاوت
شــد و ما تیــم برتر میــدان بودیم و با
شایستگی به پیروزی رسیدیم.
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بارسلونا به نیمار
نیاز دارد
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و
بارسلونا بر این باور است که نیمار باید
به بارسلونا برگردد.
به گزارش ایسنا ،نیمار بعد از جدایی از
بارســلونا راهی پاری سن ژرمن شد اما
در این تیم فرانسوی نتوانست انتظارات
را بر آورده کند و خبرهای زیادی درباره
بازگشــت او به جمع آبــی اناریها به
گوش میرسد.
ریوالدو ،ستاره ســابق بارسلونا بر این
باور است که بارسلونا و نیمار به هم نیاز
دارند .او گفت :بارسلونا برای بازگشت
به ســکوی قهرمانــی در لیگ قهرمانان
اروپا بــه نیمار نیــاز دارد .این بازیکن
شــخصیت و مهارت الزم برای قهرمان
کردن بارسلونا را دارد و بر این باورم که
او باید بــه جمع آبی اناریها برگردد تا
دوباره دل هواداران این تیم را به دست
آورد .نیمــار با حضور در بارســلونا به
توپ طال هم نزدیکتر خواهد شد.
مربی به خاطر زحماتی که کشــید تشــکر
میکنیم.
باشگاه اینتر هنوز جایگزین اسپالتی را اعالم
نکرده اما گاتزتا دلو اسپورت نوشت که کونته
جایگزین اسپالتی خواهد شد و به زودی این
انتخاب رسم ًا اعالم میشود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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کتاب تمرین کاربردی تناسب اندام
در همدان رونمایی شد

کتاب تمرینات کاربردی با رویکرد فیتنس و تناسب اندام توسط ۲
تن از مربیان و مدرسان حوزه ورزش همدان رونمایی شد.
دبیر هیأت ورزش های همگانی همدان در این باره به ایرنا گفت :این
کتاب با تالیف وحید خاکیان و یعقوب مهری الوار در  ۵۰۰نســخه به
چاپ رسیده است.
عباس سعیدیان افزود :این کتاب به منظور آشنایی هرچه بیشتر عالقه
مندان به روش های تمرینی با رویکرد فیتنس و تناســب اندام تالیف
و منتشر شد.
مولف این کتاب نیز گفت :تمرینات کاربردی شــیوه جدید و نوپایی
است که با بهره گیری از کمترین تجهیزات و وسایل ،امکان رسیدن به
اندامی موزون و متناسب را به ورزشکاران می دهد.
وحید خاکیان اضافــه کرد :تمرینات کاربردی دارای کمیته رســمی
زیر مجموعه های انجمن آمادگی جســمانی فدراسیون ورزش های
همگانی کشور فعالیت دارد.
خاکیان مسئول کمیته تمرینات کاربردی هیأت ورزش های همگانی
همدان و از مدرسان فدراسیون ورزش های همگانی کشور است.
این کتاب برای نخستین بار در استان همدان به چاپ رسیده است.

"قهرمانی در جام حذفی" دروغی است که
میخواهند با آن به پرسپولیس ضربه بزنند
کاپیتان پرســپولیس گفت از
حــاال نمیتوان تیمش را قهرمان
جام حذفی دانست.
به گزارش ایســنا ،ســیدجالل
حسینی کاپیتان پرسپولیس بعد از
غلبه بر سپاهان و صعود به فینال
جام حذفی گفت :بازی ســختی
بــود و بازی پرســپولیس مقابل
سپاهان همیشه این مشکالت را
دارد .خیلی خوب بــازی کردیم .بازیکنان تالش زیادی کردند وخدا
را شکر فینالیست شدیم.
وی ادامه داد :این دیدارها ســخت اســت و لیگ فرسایشــی باعث
عصبیتر شدن تیمها شده بود .استرس و خستگی جو بازی را عوض
کرد و حتی روی داور هم تأثیر گذاشــت .یک ســری مشکالت بین
دو تا تیم به وجود آمده بود .متأســفانه درباره پرسپولیس تصمیمات
ســخت گیرانه گرفته میشود .تیم قلعهنویی عالی بازی کرد و نمایش
خوبی داشت.
حسینی درباره آسانتر شدن راه قهرمانی جام حذفی گفت :این تفکر
اشتباه اســت و این حرف نوعی دشــمنی در حق پرسپولیس است.
همین حرف را در  ۶هفته پایانی برای پرسپولیس زدند و تیم ما را پر
از اســترس کردند .این یک دروغ محض است و برای ضربه زدن به
پرسپولیس گفته میشود .داماش تیم خیلی خوبی است و تیمهایی را
حذف کرده که ما مقابل آنها به مشکل خوردیم.
مدافع پرســپولیس درباره حواشــی قبــل بازی گفت :مــا هواداران
بیشــماری داریم و نمیدانم چگونه از آنها تشکر کنیم .این کمترین
کار برای هواداران کتکخوردهمان بود.
وی درباره شــایعه مشکالتش با عرب گفت :اینها حواشی است که
برای پرسپولیس میسازند اما چنین چیزی وجود ندارد.
سورپرایز لیست ویلموتس؛ اللهیار  ۱۷ساله از ترکیه!

اللهیار صیادمنش نام خودش را به عنوان
جوان ترین لژیونر تیم ملی مطرح کرد

بــه گزارش "ورزش ســه"،
لیســت جدید تیم ملی در حالی
امروز با نظر مــارک ویلموتس
ســرمربی بلژیکی اعالم شده که
خیلــی اثری از نــام های جدید
در آن دیــده نمی شــود .با این
حــال یکی از نام هــای جذابی
که حضورش در تیــم ملی می
تواند قابل توجه باشــد ،اللهیار
صیادمنش است .پدیده  ۱۷ساله فوتبال ایران که در لیگ هجدهم برای
اســتقالل نمایش های خوبی داشت و به واسطه درخشش در ترکیب
آبی ها به یکی از لژیونرهای فوتبال ایران نیز تبدیل شد.
صیادمنــش بعد از درخشــش در ترکیب اســتقالل مــورد توجه
مســئوالن فنرباغچه ترکیه قرار گرفت و با قراردادی که سود مالی
خوبی برای آبی ها داشت راهی این تیم مطرح ترکیه ای شد .حاال
صیادمنش  ۱۷ســاله به تیم ملی نیز دعوت شده تا بیش از پیش در
مسیر پیشــرفت قرار بگیرد .او که سورپرایز ویژه لیست ویلموتس
محسوب می شــود ،حاال جوان ترین لژیونر تیم ملی است و امید
زیادی دارد تا بتوانــد در ترکیب تیم ملی نیز توانایی های خودش
را نشان بدهد.
این بازیکن آینده دار اگرچه کار سختی در رقابت با سایر وینگر ها و
مهاجمان باتجربه تیم ملی دارد اما بی تردید حضورش در ترکیب می
تواند جذابیت های خاص خودش را داشته باشد.

روزنامه اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،اقتصادي
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وگر بی پا و دستيم از ته ایمان

بهر ملت که هستيم از ته ایمان

باباطاهر

فناوري

شستن لباس با دیاکسید کربن مایع
تیمهای اســتارت آپی در برخی از کشورها توانستهاند با ایدههای
خود گامی در راستای رفع مشکالت مدیریت آب بردارند که از جمله
آنها میتوان به سیســتمهای بازیابی هوا ،سایبان خورشیدی و...اشاره
کرد.به گزارش مهر ،این روزها بسیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل
مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل،
دســت به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر و
دستیابی به منابع آبی جدید شدهاند .در این میان تکنولوژیهایی مانند
شــیرین سازی و انواع تصفیه آب نیز مورد توجه قرار گرفتهاند که در
بسیاری از کشورها استفاده میشوند.برخی از تحقیقات محققان در دنیا
در قالب اســتارت آپ ارائه شده و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری اسامی برخی از آنها را منتشر کرده است.

اعالم آمادگی متخصصان ایرانی خارج برای
مشارکت در بررسی سیل اخیر

رئیس هیأت ویژه بررســی سیالبها از اعالم آمادگی متخصصان
ایرانی خارج از کشور برای مشارکت در هیأت ویژه بررسی سیل اخیر
خبر داد .به گزارش مهر ،گزارش اولیه هیأت ویژه بررسی سیالبها با
حضور محمود نیلی احمدآبادی به عنوان رئیس این هیأت و اعضای
هیأت ارائه شد.نیلی احمدآبادی گفت 43 :روز از صدور حکم رئیس
جمهور میگذرد هیأت در این مدت کار خود را آغاز کرده است .هر
هفته به صورت منظم جلسات آن شکل گرفته است.
وی هدف اصلی این هیأت را استفاده از همه ظرفیتهای کارشناسی،
تخصصی و علمی کشور و بهره مندی از تجارت جهانی عنوان کرد.

کشف راهی جدید برای تسریع ساعت
تکوینی سلول های عضالنی قلبی

در سالهای اخیر محققان توانسته اند سلولهای پوستی یا خونی
را با اســتفاده از فناوری سلول بنیادی به سلول های دیگری با توانایی
نورون و یا ســلول قلبی تبدیل کنند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی
سلولهای بنیادی ،تبدیل سلولهای پوستی به سایر سلولهای دارای
عملکرد شــامل تبدیل شدن آنها به ســلولهای بنیادی پرتوان القایی
(  )i P S Csکه ویژگیهایی شبیه با ســلولهای بنیادی جنینی دارند
و ســپس تحریک آنها برای تبدیل شــدن به سلولهای بالغ است.اما
این فرایند طبق یک ســاعت نامرئی انجام میشــود که محققینی که
قصد تولید سلولهای شــبه بالغ مورد نیازشان را دارند ،این سلولها
برای ترمیم آسیبها یا درک بهتر زیست شناسی پایه صورت میگیرد.

پیام تبریک فضایی ارسال شد

کوچکترین نوزاد دختر دنیا به خانه رفت

دو فضانورد روس طی یک راهپیمایی فضایی خارج از ایســتگاه
فضایی بین المللی پیام تبریکی برای نخســتین فردی که در فضا راه
رفت ،ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری اســپیس فالیت نو ،در نخســتین ساعت صبح
امروز دو فضانورد روس طی یک پیاده روی فضایی خارج از ایستگاه
فضایی بین المللی ،پیام تبریکی برای تولد  ۸۵سالگی «آلکسی لئونوف»
(نخستین فضانوردنی که در فضا راه رفت) ارسال کردند و پس از آن
برخی عملیات های مربوط به نگهداری ایستگاه را انجام دادند.
این پنجمیــن راهپیمایی فضایی اولگ کاننکو و همچنین نخســتین
راهپیمایی فضایی آلکسی اوچینین به شمار می رود .پیاده روی فضایی
مذکور  ۶ساعت و یک دقیقه طول کشید.

کوچکترین نوزاد دختر دنیا که با وزن  ۲4۵گرم متولد شــده ،پس
از  ۵ماه مراقبت در بیمارستان به خانه رفت.
به گزارش آسوشیتدپرس ،بیمارستانی در سن دیه گو واقع در ایاالت
متحده آمریکا روز چهارشنبه خبر داد کوچکترین نوزاد دختر دنیا که با
وزن  ۲4۵گرم متولد شده بوده ،پس از  ۵ماه به خانه رفت.این نوزاد با
وزن  ۲4۵گرم در ماه دسامبر  ۲۰۱۸میالدی متولد شد .نوزاد در هفته
 ۲3سوم بارداری مادر به دنیا آمد و در زمان تولد پزشکان به پدر نوزاد
گفتند او فقط یک ســاعت زنده می ماند .اما این یک ســاعت به دو
ساعت و سپس به یک روز و یک هفته امتداد یافت.
اکنون  ۵ماه از تولد نوزاد گذشته و او با وزن  ۲کیلوگرم از بیمارستان
مرخص شده است .والدین این نوزاد نخواسته اند نامشان فاش شود.

گزارش
گردشگري

آبرومند یا صالحآباد؟

دستکند را دریابید مکان مهم نیست

بانک کارگشایی همدان در معرض تخریب

مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان گفــت :با ارزیابیهای
انجام شده اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،نیروی
انتظامی ،دانشگاه علوم پزشکی ،آموزش و پرورش و شهرداری همدان
به عنوان پنج دستگاه برتر اعالم شدهاند.
به گزارش ایســنا ،مهرداد نادریفر در جلســه ستاد اجرایی خدمات
سفراســتان و کارگروه میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
اســتان همدان ،اظهار کرد :امســال در ایام نوروز درسطح استان ۲۰
تیم بازرســی داشــتیم که در مجموع  ۷هزار  ۸۵نفر ساعت بازرسی
صورت گرفت.
نادریفربا اشــاره به اینکه امسال کشیکهای نوروزی در کلیه ادارات
حضور فعال داشتند ،اضافه کرد :نظارتها و بازدیدهای سرزده استاندار
و فرمانداران از مراکز گردشگری اثرات مثبتی داشته است.
وی با تأکید بر اینکه امسال درایام تعطیالت از وجود پزشک متخصص
در بیمارســتانها برخوردار بودیم ،یادآورشــد :حضور مأموران نیروی
انتظامی و راهنمایی رانندگی بسیار چشمگیر و اثربخش بود که کاهش
تصادفات منجر به فوت نشانگر آن است .معاون عمرانی استاندارهمدان
نیز در این جلســه با اشاره به افزایش میزان اقامت گردشگران درهمدان
گفت :با توجه به اینکه همدان پایتخت گردشــگری است تا رسیدن به
ایدهآل راه طوالنی داریم و نباید به اینها راضی باشیم.

نامهای که رئیس شــورای اسالمی شهر صالحآباد
به روزنامه همدانپیام نوشــته اســت دســتکند
یافته شده در اراضی روســتای آبرومند از توابع
شهرســتان بهار کــه این روزها فصل نخســتین
مطالعات آن باز شــده از سال  ۱393ماهیت خود
را آشــکار کرده است این دســتکند که در حریم
شــهر صالحآباد قرار گرفته است این روزها مردم
اهالی روستای آبرومند و شهر صالحآباد را با این
سوال مواجه کرده اســت که مالکیت دستکند به
کدام مــکان جغرافیایی مربوط میشــود این در
حالی است که اآلن باید ذهنها و برنامهها درگیر
آن باشد که چگونه میخواهیم به واسطه دستکند
محیط اطــراف آن و دو منطقه جغرافیایی ذینفع
را از این دارایی بهرهمند کنیم.
در نامه شــورای صالحآباد عنوان شــده است
که قــراردادی به صورت پــروژه پیمانکاری با
اعتبارات شــهرداری و دریافت مجوزهای الزم
از مرکــز مطالعات پژوهشهای میراث فرهنگی
کشــور منعقد شده که به واسطه آن زمین متعلق
به یکی از اهالی روســتای آبرومند در نزدیکی
دســتکند مورد گمانهزنی قرار گیرد .این نوشته

به صراحت مکان دقیق جغرافیایی دســتکند را
مشخص میکند حاال بحث بر این نیست که این
یافته باستانشناسی کجا قرار دارد بلکه موضوع
اصلی این اســت که پس از کاوش دستکند چه
فضاهایی شناسایی میشود و چه اشیای دارای
ارزش تاریخی کشــف میشود که به واسطه آن
میتــوان به قدمت تاریخی همدان بیش از پیش
صحه گذاشــت این روزها پیمانکاران مشغول
کاوش مجموعه دســتکندی هســتند که شش
فضا و چند راهروی آن شناســایی شــده است
و هرکدام از طریق دریچههایی به ســطح زمین
راه دارند و جالب تر از همه آنکه قدمت اشیاء
یافت شده به قرن ششم و هفتم هجری شمسی
باز میگردد.
اگر ثابت شــود ماهیت این یافته باستانشناسی با
دستکند ارزانفوذ یکسان است ممکن است روند
مطالعاتی داشــتههای تاریخی همدان تغییر مسیر
دهد و ناگفتههایی مطرح شــود که بتواند کتاب
تاریخ ایران را به بخشهای بیشتری مزین کند.
در حــال حاضر آنچــه مطرح و مــورد پیگیری
باید باشــد اعتباری اســت که اگر تأمین شــود

■ قدس . ........................................................تگزاس2
■ قدس................. ........... 2سامورايی در برلين
■فلسطين .................................. 1زندانیها -نبات
فلسطين ..................................2متری شيشو نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد -تگزاس2
■بهمن مالير................تگزاس -2سامورايی در
برلين
■ آزادي تويســرکان -پيشــونی سفيد  -متری
شيشونيم-چهارانگشت

میتواند مطالعات دســتکند را کامل و یافتههای
باستانشناســی را سندیت بخشــد ای کاش این
روزهــا به جــای آنکه برخی بــه بحث و جدل
برای مشخص شدن مکان جغرافیایی در روستای
آبرومند یا شــهر صالحآباد خود را مشــغول کند
اجازه دهد متولیان امر با مسئولیتهای مشخص
که در چارچوب قانون بر عهده آنهاست روند کار
را با هدف مشخص پیش بگیرند تا پس از اعالم
نتایج بتوانند مسیر گردشگران را از مرکز استان به
این منطقه تغییر دهند که اگر این اتفاق رقم خورد
میتــوان امیدوار بود در آیندهای نه چندان دور با
یافتههای همچون دســتکندهای سامن ،ارزانفوذ،
آبرومند یا صالحآباد آنچه در دل زمین در پایتخت
تاریخ و تمدن سالهاست سکوت کرده است لب
به ســخن باز کند وبا اعالم نهادی رســمی نامی
مشخص برای آن تعیین گردد .امید آنکه فارغ از
ریشه دواندن کجایی دستکند یافت شده اخیر به
دنبال آن باشیم که مطالعات و کاوشها در فضایی
به دور از حاشــیه و با همکاری میراث فرهنگی
و شهرداری و دهیاری مناطق روندی مطلوب را
پشتسر گذارد.

جشنواره کتابخوانی
رضوی اقدامی اثرگذار
در ترویج فرهنگ
مطالعه است

سینـما

امامزاده عبدا ...همدان .یک غروب در آخرین روزهای ماه رمضان

توضیحات شورای اسالمی صالح
آباد درباره کشف جدید دستکند

نماینده مجلس:

عک

افزایش میزان اقامت گردشگران در همدان

یافتههای تاریخی از جمله میراثی اســت که
بــه صورت مســتند میتواند ناجــی یک منطقه
جغرافیایــی باشــد این مهــم باور بســیاری از
کارشناسان تاریخی و گردشگری است روزگاری
در اعماق سارقیه کوهی شــانه به شانه روستای
علیصــدر غاری نمایان شــد که امروز پیشــانی
گردشگری نه تنها غرب کشور بلکه ایران است.
حاال چند صباحی اســت گردشــگران داخلی و
خارجی علیصدر را بهانه قرار میدهند تا مســافر
غرب کشــور ایران باشــد این به آن معناست که
یــک یافته تاریخی وقتی شــرایط بهرهبری از آن
به گونهای حســاب شــده و مطلوب رقم خورد
میتوانــد نقطه عطفی بــرای معرفی ظرفیتها و
داشتههای گردشگری یک منطقه باشد.
امروز که بیش از  4۰ســال از نمایان شــدن این
غار شگفتانگیز میگذرد کسی درگیر نشان دادن
حس مالکیت بــه زمینهای آن و حتی خود غار
نیســت حاال این جاذبه گردشــگری آنقدر نقش
تأثیرگذاری در اقتصاد منطقه ایفا کرده اســت که
از نفر به نفر جمعیت اســتان تا روستای علیصدر
نسبت به آن احساس مسئولیت میکند.
شبیه این داستان حاال در جای دیگر اتفاق افتاده
اســت ،دســتکندی که رد پای تاریخ اســت در
حفاریهای مردمی نمایان شده است ،یافتهای که
این روزها کشمکش مالکیت آن بیشتر از ماهیت
این یافته تاریخی مورد توجه است.
در یــک نــگاه قانون برخــورد بــا یافتههای
باستانشناســی اینگونه اســت کــه وقتی یک
منطقــه که حــاوی اتفــاق تاریخی اســت به
صورت تصادفی کشــف میشــود چند ارگان
پای کار میآید در قدم نخست میراث فرهنگی
به عنوان ناظر حفــظ و مطالعه دوران تاریخی
یافتههای موجود مســئول میشــود و در قدم
بعــد ارگان دیگــری به عنوان ســرمایهگذار و
حامی مالی پــروژه به همــراه پیمانکار جهت
پیشــبرد مطالعــات کنار میــراث فرهنگی قرار
میگیــرد مهمتریــن اتفاق پس از طی شــدن
مراحل متعدد این اســت که متولیان امر چگونه
بــرای بهرهبرداری از این یافته باستانشناســی
برنامهریزی میکنند.
اتفاقــی کــه گاهی در ســایه حواشــی پیش پا
افتاده ماهیت خود را از دســت میدهد بر اساس

س
روز

هفتههای اخیر خبری مبنی بر تخریب بخشــی از بانک کارگشایی
شهر همدان که جزو امالک تاریخی و ملی استان است ،توسط شهرداری
شــنیده شــد که با توجه به قدمت این بنا جویای این مطلب از میراث
فرهنگی شدیم.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی استان همدان علت تخریب بانک کارگشایی را بیتوجهی مالک
آن دانست و بیان کرد :مالک اصلی این خانه مرحوم «عالقمندیان» بوده
و اکنون وراث باید در زمینه آینده این بنا تصمیم بگیرند.
احمد ترابی  ،افزود :یکی از مغازه داران آن منطقه طی تماســی با اداره
میــراث فرهنگی از تخریب قســمتی از این بنا خبــر داد که به علت
بیتوجهی مالک نمیتوانیم آن را رفع خطر کنیم .وی با بیان اینکه امکان
دسترســی به وراث برای اخذ رضایت را نداریم ،اظهار کرد :به اشکال
مختلف سعی بر برقراری ارتباط با وراث را داشتیم اما تا این لحظه موفق
به تماس و صحبت با آنان نشدهایم.
ترابی درباره تاریخچه و قدمت این بنا عنوان کرد :این بنا در اواخر دوره
قاجاریه ساخته شــده که از آن به عنوان بانک کارگشایی بهرهبرداری و
تا کنون استفاده شده و جزء نخستین بانک های استان است .وی با بیان
اینکه به دادســرا برای گرفتن نامه برای رفع خطر این ملک نامه زدهایم،
گفت :این ملک پتانسیل خوبی برای تبدیل به مرکز بورس و موزه سکه
را دارد که این مسأله به نظر صاحبان ملک بستگی دارد.
معاون میراث فرهنگی استان همدان یادآور شد :این بنا در ابتدای خیابان
شــریعتی واقع شده و به ثبت ملی رسیده که به همین علت وظیفه رفع
خطر از این بنا به عهده اداره میراث فرهنگی است.

بازتاب

عکس :مریم مقدم

جشــنواره کتابخوانی رضوی در شــرایط فعلی
جامعــه ،اقدام فرهنگی اثرگــذار در ترویج فرهنگ
مطالعه و گرایش جوانان به کتاب است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی
گفت :در شرایطی که فضای مجازی ،کتابخوانی را به
شدت تحت تأثیر قرار داده است برگزاری جشنواره
کتابخوانی رضوی فرصت بی نظیری محسوب شده
و از این اقدام فرهنگی حمایت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی کتابخانههای عمومی استان
همدان  ،محمد کاظمی اظهار داشــت :در سالهای
اخیر کتابخوانی تحت تاثیر فضای مجازی به شدت
کاهش یافته و این اقدامــات فرهنگی برای ترویج
فرهنگ مطالعه برای نســل جوان مــی تواند موثر
باشد .نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای

ضمن آرزوی قبولی طاعــات و عبادات جنابعالی و
همکاران محترم
پیرو درج تیتر روز سهشنبه مورخ  9۸/3/۷با عنوان سومین
دســتکند همدان در آبرومند رخنمایــی کرد به عرض
میرســاند ،دستکند سال  93توســط شورای اسالمی و
شهردار وقت صالحآباد کشف گردید و از آنجایی که این
دستکند در حریم شهر صالحآباد واقع شده بود مکاتباتی
جهت بازدید مسئوالن میراث فرهنگی از دستکند در همان
زمان و رســانهای شدن آن انجام شد تا اینکه با روی کار
آمدن شورای دوره پنجم در  ۲سال گذشته پیگیری زیادی
از سوی شــورای اسالمی شهر و شهرداری جهت انجام
گمانهزنی دســتکند پس از طی جلسات و نشستهای
گوناگــون بــا مدیــر کل و معاونت میــراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی همدان و کارشناسان مربوطه
صورت پذیرفت و پس از انجام قرارداد به صورت پروژه
پیمانکاری با اعتبارات شــهرداری مجوز الزم از ســوی
مرکز مطالعات پژوهشهای میراث فرهنگی کشور توسط
کارشناسان مربوطه اخذ گردید و زمین متعلق به یکی از
اهالی روستای آبرومند در نزدیکی دستکند میباشد( ،و
جای تقدیر و تشــکر از همکاری مالک زمین و دهیاری
و شورای اسالمی روســتای آبرومند را دارد) فصل اول
گمانهزنی دستکند با سرپرستی آقایان مهندس شعبانی و
آقاخانی از کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری
اســتان همدان از نیمه دوم اردیبهشــت به مدت یک ماه
آغاز گردید.
خوشــبختانه طی بررسیهای به عمل آمده و آثار کشف
شــده اهمیــت کار و قدمت اثر محــرز گردید که بنا به
اظهارات سرپرســت کاوش مجموعه دستکند  ۶فضا و
چند راهرو شناسایی شد که هر کدام از طریق دریچههایی
به عنوان هواکش به ســطح زمین راه دارند اشیاء کشف
شده قدمت این اثر به قرن ششم و هفتم هجری شمسی
بر میگردند و از نظر ساختاری این اثر با دستکند ارزانفود
شباهتهای زیادی دارد در برخی فضاها همچون هواکش
با آن متفاوت اســت و بر اســاس پیشبینیها بیش از ۵
هکتار وسعت دارد.
حال بــا توجه به مطالب یاد شــده در صــورت انجام
فصلهای جدید کاوشهای باستانشناسی و اختصاص
اعتبارات الزم صنعت توریســم منطقه (شهر صالحآباد و
روستاهای اطراف :آبرومند ،سیمین و زاغه و حتی استان)
تحــت تأثیر قرار خواهد گرفت و رونق گردشــگری و
اقتصــادی را در بر خواهد داشــت .ضمن اینکه نهایت
ســپاس و امتنان را از زحمات مدیر کل میراث فرهنگی
استان جناب آقای مالمیر ،معاونت میراث فرهنگی جناب
آقای ترابی و کارشناسان مربوطه آقایان رحمانی ،آقاخانی
و شعبانی داریم.
* جالل بهزاد مقدم
رئيس شورای اسالمی شهر صالحآباد

اســالمی خاطرنشان
کــرد :با تمام توان
از ایــن اقــدام
فرهنگی حمایت
می کنیــم تا به
بهتریــن شــکل
ممکن برگزار شود.
امســال نهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ
رضوی و معارف دینی برگزار می شــود و در این
دوره از جشنواره  ۱۲کتاب در سه رده سنی «کودک
4تا  ۱۲ســال»« ،نوجوان  ۱3تا  ۱۷سال» و «جوان و
بزرگسال  ۱۸سال به باال» معرفی شده است.
فایلهــای الکترونیکی کتاب در دســترس همگان
به صــورت رایــگان قــرار دارد وعالقــه مندان
برای دریافــت فایل کتابها میتواننــد به آدرس
 w w w . r a z a v i .i r a n p l . i rمراجعــه و یــا برای
دریافــت امانی کتابهای مســابقه به کتابخانههای
عمومی سراسر استان مراجعه کنند.
شــرکت کنندگان می توانند تا  ۲۸خرداد ماه سال
جاری آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره ارسال
کنند.
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